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 دل بنر ر رک
Ye |یتاعوفو هردوقشا  

 یتاعوقو نادغب و قالفا ۲۸۱ |"

CA 1كزولەسور هلیس هفلتحم راوط | كن هيمالسا تام ( سماج باب )  

eرددننایب یراضرعت تفک هب هسورحم كلام  

 ردمدنن اسیر هعونتمعیافو كنب را هنس یکیاورب زوبکیاكی(س داسباب) ۰6 1

 یغیدنلوا برح نالعا ۰ |

 هنر رزوا یسهعفو نوربلق هیس هعقاو تاکرادن e تلود ۳۲۶ |

 یکیدلبا دهع ضقن كن 5 و ن ae كنەسور ۳۷

 تایفو ضعب ۳۳۱ |
 یلاح "هجرت كناشاب دمحم نکی ۳۳۲ ||

rfلاح در ع اشاب دم رادطس  

 یسهمانهاحرتسا كناشاب دوهم 4

Pio 1ینراصمرفد كنادم  

 ی ونکم ا || ۳4٩

 یتر وص نوبامه "مان هللارقهسنارفندنفرط نایلس ناطاس۲۳۸۷ ||
TAطن نالوا هنس باسار رف كناشاب اب ھارب ادن رصع ناملس ناطام  

 ۱ یروص ی ازاین دقرط كنشا دع یه ۳۰۱ ||
 یبهماننیصو كني ۳۰۲ |

 و ” كئسهیسر اروا ضب و۰۰۰ |

 ىلج ارور دید "اد هثس هم یک ١

 ۱ تون سم ۴ رف هدنګ رات یدب ناسنزویآ

 سر سس

1 
 = ا ۳



 4 نو اسب . زرتا:یایونه یغب دنوا ساسا عضو هننایل كاك ۲۰۰
 )0 . . یینهدنلوا ترشابم هن راعاو انب كن همانا ۷

 یماتخ كنس هعاق یاغون ۳۰۹

 ی روم*تسفدک كهبانا ۰
 ےےےک یک ۳۱۰

 1 کی ایک تامهو بوط هنس هعافرلیحاح ۳۱۸

 تک یارگنهاشیارک رداهدداسف ۰

 Eha یییدانوطكاولغوا نافغت ۴

 ۱۳ یسدلوا رسا كنب اک رک هل رادقوح نوردنا ۳۹4

 . . یاظن كنب ررانات یاغو ۶۰

 یعاظد لز ہلاک ۹

Aیفیدلوا "رفح )و وقو * یر دانا یس هلحم ییعرا هدهانا  

 ییقفومرائآ ضصم كناشاب ىلع حرف ۹
 یتالماعمو راکفا كنالكو هدنعحاشاب ىلع ۶

 یروهظو جورخ تیفیک كناذمازروصنم ۸
 روصن لاوحا "هکلذط 1

fofیشدنلوا بلر تدالو تفایص هدهأنآ  

 یکی دنیا ان یس هب رت ودنک كناشاب یلص حرف ۰
fotین هینقو كناشاب ىلع حرف  

ooیتافوتفیک كناشاب ىلع حرف  

 یلاح "هجرت# یسهکرت كهبلاراشء مو> رم ۸

 هر
 e یشداوا یظفاحم هپانا كنلغوا نامه ۰

 ۳ یغیدنلوا یننهنجوغوص كکيناما ۷
 یاوحا كناغا هلن ادع ینا لزن ۳3۹۹

 ناتسسکرچ میافو *هکلذف ۹

 لاب ۳ كما ک او یفلغوبشاب كناشاب ییطص:هسوک ۰

 ۳ ا ۹ — ۳ یلرکسعرسكناشاب ۰



 ۱ ٠ ئشمو لصاكناشاب نسحیزاغ ۱۰۳ || |
 هب رص تاعوقو نالک هروهط رکصندندوع كاشاب نسج دعا

 | همرکم هکمفد مش تاوو * هلمک ۱ ۳ ۱۱١
 تالالتخاوتاموفونالک هروهظ هدنسلاوح ماشو هندا ۲ | 3 ۱

 هرصب ودادغب داوو علاقو 8 1 1

 یتلقاجوا نایاب " "۱۲۷ || |
 یر هب رغتالاکمنالوبعوفو هل رادورو تءغیک كن راریغس ناتسدنه ۱ 3

 هی دنهثداوح ضعلو ۰۰۰ || 6

 یرللاح "هجرت كنا طل س وبي هل ا ناخ ىلع ردح ۱۳۷ |

 ردهدننابیییافو ناتسجرک و ناتسغاد ها وح | كساقف اف لبج(ینا بی 1 ۳
 4 یا فا كن ه.- اتفاق تلاع#ب -« ۱ ۰ 1

 ناتسجرک «ناتسغادمیافو ۲ ۱ ٥

 ردەدنناببناتسسکر چ عیاقو (ثلاثداب) ۱۹۸ || أ

 ۱ یتسهنکسعاوناویماحتاودودح كناتکرچ ۱۹ || |
 دارطتسا ۱۷۱۱ |

 یس هم دق دافع كن هسک ارح لژابق ۱۷ ۱ 3

 یتاداعوقالخا ك هسک ارج ۱۷۷ ۱ "
 یراکدروک نر کتع هیاع تاو دادتب | لراسکر ج ۱۸۶ | |

 یترومامهثیناجنانسسکرچكناشاب لع حرف ۱۸۹۱ "
 یتلصاومو تعررع هنجوغوص كنا شابیلعحرف ۱۹۰ ۰
 یراقدئلوا ناکساهدقج وغوصكن زر حاھم نا مطوع ر ۳ ۱ 3

 قجوغوصناویدبترت ۰۰. -
 یریهنوبلجکنسهبق چاش ۱۵|
 هراسلئابف يحس ۱۹۷ ||
 ییدتیاتبروم*بسک كنجوغوص ۱۹۸ |
 یوفولالتخاوهنتخهدنندیرکاسع ۰۰ ||
 هه ىرلةدلواىرشمەل امال اكلئاف ۲۰۰ |[

 د د ع ها
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 7 یلاوحا ل او ال رمصم

 ىیداجما كنب اک هدرصم 4
 ۱۱۱ ۰ ,.:.یناقبلوادفرف یکیارانم لوک رم ندیاس ناطادزواب ۰
 اوج ایه SE هدمنسیصعو ما ۷

 ۱ یدو وٽراما ۰

 ۱۳ يج یلاوحالثاوا را رج ۸
 1 2 ا یالقتسا كیهذلا اولا ماجاك کب لع ۰

 موس رو لوصا كناکحو ویسهمضاحو هضام هراداتفک كنانپل لج ٤

 یناسیاسفاورادم«كنسلاهاویسهعدق ۰

 یدیافعو تادام ككراب زرد ۰

 یراتنهدتیفک ك راب رص / ۳
roكماماا ی تر  

 یه رحعباقو ضەب ٠
6 1۰ 

 ٤ یما رجبینرتدلرعر هاط هلن روما م كناشاب نس>یزاغ .
 لاوحاكرارح هرکصندرج رهاط 7

 ینلدلواحاطاممالرا رج ٤

 ه زاع> ثداوح ضد ۱

1fهب د:هنثداوح صعب  

 ٤ یلاو> |لاجج | كلرمصمءرکصندهذلا ویا ۱

 8 یراوطا كنه رمصم یا ما ندی صح هرکص ند هداوبا 7
 Es ینیدلوا ینسلاورصءكناشاندج نکی ۰

  ENیاوح ار صم ۳ 1

 ۳۰۷ زیرا تارک اذنانلوا هلباتارب رحم نالوادر او هئداعس درب اد رصعلاو> | ۲
 ` ۱ یساهنا كرازجر | ده هنرصهروما ۷۹

 ۱ ` ینابراحنالوا ەلراتمەلوك ویتیروماعهرصمماظن كناشاب نس> یزاغ ۸

  AAتاعوقونالک ءروهظال دهن دوعندنل وخ درصمكناشاب نادومق 4

EEE | 

 9# د تا 2

 نو ۳ 3 A ۶# تک
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 || نورم ردشم رو سوت
 ۱ ادا بولوا یزرسا زواص*ندزوب هدايا بسا ید كلوا را رج و رای دابا لم

 ]| ردلکد مزالءهز شادلوب نابجونیاخ هلوتموا نکیا راشع هلواقم ینیراکاکف

 | ندلو در اسبولوا ربه* هدابوپ ولابناپس ار دید یدریلواریسا هسا یراتجاح
 کی رطاخ لرسرکسر دی اجر یرلن وب بوزاب هنک اح سافراک ماجرای دلبا با
 || تهجیدروبنم راب دلبا لاسرا دغاک ص وصخ وب دزردبا قالطا نوجا

 . | اجریمکاحساف ولابنابسایدلبا لاسرا هر ارج هلساطءا توسکو قلجرخ
 || كرار ج مالکه صالخرلبدلبا هعاشا هقاخورلودلیا یلستهرودنک ویدیدلبا

 | رص ندطصور دراشغاروبجمیولابناپما بو دیار هرافک یراهبندتبالص
 | هلیداینوبلاقکی ول اناپساود رایدغا عضو تمالع حرصم هد همان دهع
 | صبلخت پورب و لابر ك قرق هرخالاب یدلوا نکم رابدلیا دابرفردقن ره
 ]| هادخرابدلا هدنکو ا نهزوک نسمک یکبا كو لزب ونج نکیاهد هنولش رو رلیدلبا

 || سلبا رط رایدلیا ر دکو رایدلبا ریس ندر رب كسک وب قلخ كدلبا دج
 ز وتزونهویدلکی لهب ده نکباهدد رد ایزب رلبدلیا علص دقعیخدهلیاب رع

 || کلک بو دیک ت السا میا رار د ہد !هرینک فل اکنرلپ دم دیا ملص مط لب
 کعا غ1 زس لدی د هب هسکو لرب ازجربتهمر هددب ردامنوک ر ردلومًههخاصم

 : | ای زیدلو ازعافتنا م ظع یکیدر و باوجود یدنلوا هن بیس همض نکیاندرانوب

 ]| یکیاهسب ا یدمش ردیف اب بسک یکلوا هنبر رو هنس چوا هسروس ق وج مصوب
 یرامص ییهیراب دب دردقوی نمر رض جه ی داوا باج لامر دقوب نوچ !هنسجوا
 || پارشدنزاغوب هتس,قفدنلوا ع اتسا یرفسوقسمرد:دنلببق ب آرب شع یخد

 - ]ادای دلبا ضرعهولابناپسا نیر هلوج بدل تی هنیفس هریک ههطق یکیا یلکوب
 ۱ دالر هدر دمزالهرضزوم هدیاهزادازب یر هنشس هحرکو لو

 یتح رایداا یتسهعقا هلبا اهدا ز ندنرکد
 یراس# هدئس هلکسا هنجاطرق

 كدروک هلبارمزوکز

 ردشه وا لشءو عبط هدنسهعبطم ككب ىلع هدنناخ رب زو
 ٩ .E ل ین هنس ۲

۷ 

۲ 7 

 6 ت سس دی



{sro : 
 هدابند یکی لود كنتو لاقتروپو ریلکناو هسنارف زر یراق دلو! فرصت ||
 هداردوراردب ۱ تباوز نغودل و ادیزا اهدهکناب لیدعءرلنکل«یراکدتیا مکج 0

 | طبر یرهنیفس ریبک هاب ز وب هدنراناهل ددعتمبولوا هدابز هل یف یرلتوق ||

 نویلهزوقطینونس فرلاو جرطنادعب ندایند یکی ردروهشم یکیدلک هنلوا |
 هج !نویلمر نوا یونس دن دت اعط اعم اه ادع ام ن دن و بولوا یراداربا ۱

 ها ريلکنانکلو روتلواقالطا هلادر كيبهرک كيب وب د نویلم شمزوتلوآ میان |"

 یراندقوج یق؛ مولا بواوا راحود هفراصم قوج ق هدنرهبراحتنالوا ۳

 هکززررودنوک یضدعم هلع كلا شبهدرهدهنس ارد زاها |

 ۳ ءرک ۳ وهاب کب ۱ ورم هو ا ۱

Gd ۱ 1نیصل هتتمدخ ندع» م قاخزکا كناند یکیورد ۳۹۷  

 نددشرف  هنب یریاخذ یح تولوا ی ی و ۱ ۱

E ۴۳ لنقنتبآ نر تارا  
 یدردسا مطقهزرفاک بورد وک اسا رسد كل ار اين بسا یس هگس ۱

 هدد رد اه یکیدابازاتک او بلج هنتکلع ترحا الب یفلابم نالوا لصامو

 هلاصم هلی ااباساولر ارج (رازج لاوحا) دراوتو روهش ۱

 كع كنابنابسا هد هلاصم لوا رد-شلوا عقاو دود یلک بودیآ ۱

 تب ارغرابدلبا تخورفهلابر كىن رب ره هل وب هدرب | ایچ یریسايللا زویب 1

 هم کررپسا نالوا د ره هجش راو هر ارح کا هرکص ند هلواَمم کا ۱

 ریازج لارفو یدل وا یراتردف فا اخس راب دلاامات یتساه, نالوار رقم ||"
 قم حصءرکصندک دلباادهاهزاس *هعتمار تارهو تال هسک ز ویشب هتکاح ||

 هبهناخ هبجو هنیفس تاوداندنفرطولایناسا لاس رهبهاطعایحد دوم رفاو ۱

 ریازج نکیاهددب ردامز وردجر دن هدنز همان دهم كلر و یخد مزاوآ قاعتم

 || بواکیسهبدهیئوف هود جاقر و نالسرا یکبا باسر جوا هلارف كنکب ||
 ایناپسا مقعد ر ارج بویعردنوک هلم ذآ ص وص هل دصق تناها هو ان ابسا حا |

ners 
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 نوار قو ناسا موق بواوا و رب برق لش

: 
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 نرودنکر اردنامجو ؛رفط > اص هدانزیرالیم هبادوسردسبابوراحی

 | رددنسهدوهبیرلنااودچ یب یرابصعت هدنرالطانییا بولوا هباغلاقوف
 رکو لیلق یرلءاعطورمهردو ناشیرپ یلاوح| یمایاعروردمک گو نیتء یر هعلق
 ,بودب هرک اذعهدنرهنایم یت طاس روما هدننروص مزابالام مالا قلخ هلج

 های هدر جافرب ن نو ملعب رح روماورارد ان رکف هلمح هل راند
 هدهلقا وبر دیقلخ راد ر خآ ی نجا یسیرفک | بولو ك ندیراوسیسهدایردراو

 هدنزهنایمی > ردرالک د لااعهفر اعمونونف قیلخ قجنا ولو | سرا دم قوچ یتف

 ر بولوا هدندب روهج رلنکیلم وب لوا ندمالسا ردقو قذاحبساعر

 1 يس هفباط جوس | ینه یوق توغ دعب راپ داوا مط م هنس هفناطمور ی انایسا

 || ایج یب زفانس-رب كنراکب نب رالوی بسا یلارق توغو رایدلا ییامورو ایناپسا
 PP لعوب بواکزسویدلبادا د| بور دنوکر یخ هم الا یحدلوا یدابد قلا

 | ندیزاغ وب هتبس ها رکسع رص ن یسومودایز نی قراط *ناکا ید د زسسهلا
 ۱ اس یدلوشر اف هل ارکسعكي زو فا رف توغ رلیدیک هنسهربز رج سادنا

 [هدنس هبرجه جرات يجد اسهط قی رر هش روه ثمو یدلو | درم لارق بولو ارو صنم
 ۱ ؟یوشآروهذن راتاو د کا هدنن الخ هنسزوپ رکسیدب یدلیاالبنس!مالسا لها

 ۱ یورو ندسلدناورلپدلیا مکح هر زوا قلوا ندالسا یس هلج

 ]| دلیدشودهش رب رپ مالسایارهابوربک لالتخا هنس رلنورد یدنکه رکص رایدلبا
 1 | هتخرانزیزونطفولوا لععصكردبارهق ر ر كرد اراصتقسا ندرافکو

 | ردعقو ورلکنح روهشم هدخیداوا راتفرک هرافک د, سادنا رابد هلج باب هاك

 ۱ ناسا لارفرفکلاراد ناثوارکذ هدالاب زدروط م هدرا ون تک هکر دشلوا
 ا درولو ايست زوشانکیاهدماللسا لهآ هک و رل یھهاکت لاقت وب ودب ردام

 ۱ اق قرونمهو هماعچ نالوا هداننا.!كچوک وایلسرامیرلکدلنار اها كول هنا رف

 ( ابو هن رالا كن راهاشداب سا دنا ل> اوسو رب ازج ر اسو ایندراسو ةف روباھو
 ا هک a انک ندناد وسو ابلق ندنیچ رازج ید ا شااقهدنفرصتمالسا
 ۲ | دادیم پولوا دو ابا رانص ارج دم یردطا |

 دوو و اوز یو



 4 {er ریون نا
 لو و هوم ها ی هرکر ربی کاج هل e زر

 رد ز ونک یرلنوناف یالخوقدرولوا تلقث یالثیم هلبززاس ص وصخ
 صوصخع بلع تود بوک موقف جرا یر ؟و نا 0 ۱

 ید امدزانک یارسلآرفو ید ازاشاف تا را - وبا 3 ۱

 هاو 9 ۳ سعب ر ۱

 EF 3 ی وكوادر وىدرۇلوا ا 2 سا 3 ا 7
 ی SON رج یر)نیفس پوپ 0, ار و ی 3

E. 

 هدنرکف قلوب لوب هسونابفوارم سس ندوس لا رب دو
 یهو لدرداموراشمروتک هب كر فس رق هود بولوا هدکلشا لعام .دوزرد ||

 ی تردر دظملع یرشف ك روا یتحورر رون( ندسادناردهرزوا ت 8
 یقلاوج نو اه ءمان لدلبا بلط تد وع تص خر هدعاو تم اقا

 هک ردندسبار ۳۹ ید وا تک رع هس ہلکا ه:> طرف بدرق هلحاس مادری و ||

 اجا تاو لر وکه رالی كن هبلع تلو د بواکرادناجهمهد مدورو لوا ||[
 ودرلبدتبا لاسرا یساهدبسا غانو دودلروک هریمودلکد مس رەد ود ۴ ۰

 بوس هر ماهد تای یا یدجسیدبا نشرونک لار زویشب كیچوا ]|
 داتعم كمرو سورع ۴ : وا هم ول هلع تلود هب .رلناجر یعلباو, 1 1 ۱

 یکی نوا كرمك ر حالدریوشورغ ر واز, رلیدامرب و هب حر ءرفاچرت نگیا ||
 .ردح ضمور دهدلبرب باشم 4 هیللشا قدلوا لصاو هب .دلب مانس نوک

 هنجاطرف نوکی ج شنوا ردزرار بوردزرادفلا عیار اتل ئام هلو وهل لح || م
 رش شوق زلمدآ مڈنح رفن تر دویشابکبرفنر هدر ب*یدنلوا لو هنس هاکسا ||
 ۱ a لیک چاو غنا پولیرر ورا هده بسام تی |
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 2 | ندع نوع بسر یو یر ا اا

 صوهلو یه یسلاها روئوابلجندهیسرع تالوک ًعوتمنراواهلفوا یا 1
 یرلکدلبا ههنامدقم رلرغاراذک و تشک البل یلاهاهد رهش هلغلوا دیا

 ر تیم HS تین

 هات

 e ا مس اجسام هاش نا قواد ا |



 ور واع )0 هست داب ی مان ناز زە ا

 أ لوو ېدل "ی دبادو-وع را لاو یلاجر ی لاا هج یذل دیک هراکش یبسنریا
 ۱ هلام قزال هاتسو داف" ید رابدتا قاانشانورافجههشهز ید هع

 شید نددجآبور دراب یک روت كك ر لارقراب دتا یوآنوک روس ےہ ظعالدابا

 _دعاک هحراب ر ناتو یدلد قناه نۇراي مو یا کز یک

 نلامتشا زادة و ی تندر د مفا 4 دالوترسعیدر و ةر > توراص روراقىح

 !رایدلیا دسحو نیسحت ودا شاباس یمالک و ویرلیجءا فارطا یدرب هربخ
 هبیهام ذیضلار ههذعب رب دزد كدر رو یر مکمل امنوت افت ردو ون كار ة

 رسام لصایراکدنداب روکساو داك ءرمعانوف یحدز ی دنک هرخآتجس

 | بک هدقداوا نوتسمکنرف ؛سادنا تکعراویسهناخ بلکه ورد هلغلوا
 ۳4۸ نوا هک نشلوا قرتح ىر راش عضو رو ی بد

 وا سرف ؛دلعت كنك نالوا دّوحوم یدفت نشا پی رقهدلج كي
 : هدایلغ ؟یعط مالسا لها کو ی دنلوا لصعت یسهلاس ر تک "یماس) هعهب

 یکسارذفنوا یا !تزارع را اکی دیاءدالفس هد یراباک ی دنکو
 ۱ یدبادخ ی )بکر اد هش داح او مالک و هقف یدنازاو فن رمتفحاص م هل اطخ

 || لارف بشم مانوادر نداح ملنا روکساو" قدلوا ففساتعورمسحم یخ
 نذلارق هلبرلغ هد افا شف دا وا,دئد دص لاسراهدنردام یر بّواو هرزوا تک رجا

 || ول ردم یلفاکت 'مظعینناوا لوت هیارمهرب هدل لو ابوابراو لوانوک رب
 1 تاقا ڻدمو یدناتکلم ولتیعج ذلو لارق رو قاره وو
 3 تا ماعط اصوضخ یدا لاش لاح هسف ندرلیح ریس هک 9 ماو

 || فش ق دنناوخو هدنزاسالواریههتسهو ینیاررواوا ترحزادناهگ



 ان ا
 نابطر نوتا یساغوددناغ وا نالوا|یدهع یو ناایش دلبر "رام ||

 یرز هقاطشبیراک دنهو كادترب یلناشفارز شعانود هلراحس راک, وجلق
 | یراکانیهنی ز مولا ساب ارم یحهبدوموقام مولطرب وراتسدیکباو یلکچچ

 ندعلفو نفت ورھخ ید ممبر رطع رادعرپ ورک ر

 لارقادعامندریهخیخد هنلبکو شاب و یاط ماج العا تاقرب هبایسادعام
 ەدنراەنايه رولو ا یتادو ق: رو روبرو او :

 هقشبءلرادنام#*و هن راناجرت شاب وه هنا رص م سر نالواز ات
 هلباقنیرار اسل رکو لارف رک ی دناوا اطعا نادزغرظو امراه

 یدلوارادم ءرفراصم یرزاهب تانیعت یرلکدرب ویربغ ندرکدا لب |
 ینرولا نوک جزا دسورغلو نفز مادر دوو الغوطعق هد را اک مد

 قرفبطح  رعر, و هشورغیکیاهد نخور نورانی |

 سقو هب راب قرف قواطرب ورده رعرییکص و صخهرانا ی هب رعنکلآ هشورغ ||

 قوچ قدلوا ناورهپرلتراشا هنس تیغ روهشم كلارف نوکر قاب
 ك دلبا ند وع ,رکصنداشامت یدباراو هبعع لکایهوراضوحویدیاراوزاکشآ || ۱

 ندنفرطلارفلارمج نالوا یتابیوط لک وه روماهناخ هبجو ,توخبوطو || ْ

 نوجااشاغورمس هل ماناب وقس نالو | هفاسم ت ءا یکی ا هب هقنا رغهلکعا اما || 1

 یدلر او هبهاخ عن هرکصندنف ایض بودا لا بسا لازم یدلوا تو رع ||

 بیئرتوع اقبذخاوع الفرص اع یربغ ندنخبدلوا لامالارهلیا هسدنه تالا ||
 یرلنلوا بلا ط _رولوا شوند هناخ ملت رادجی راعررکسع فیفصو ودرا |

 ند فرط لارف یرلتنوم كرابلاطو كراع وب ویدبا لوغشم يلعن یرالعم ||

 هریو بوطوریفا یراک دابا بیتوریندهامرب ورد رللوغش+ ناکدازگب ژکاو أ
 نکل یدمهلک هلف یس هلج هچرکآ هلفلوا هدنراباوه راب درتسوک یعداتص ||
 ند راسو ن دهالسالوام هلغلوا لع ق تع اب روو ی داوا مولعع ینرانراهع ا

 هلبا باورونا وا بسا هقوچ فیطا هدنوب و یدناوا ,دها ثمر راثآبئاعءهلاو ||

 ند هقنارع لارقو كدلب ربع سلاح رەبارخو قشع رب و شرو شيا ||

 یزیرعهنابروکسا لوا نوکر ندنکی دتا ت٤: رع نبا رمم مفاوەدل ماناپروکعا | ۳

 ند هقنارظینوک یحندبنواكن ها یذ هلبراتبا یه یهار مزاولوبیوصت ||
 یدنلوا لوز هن هناخ یرلکدلب (هدامآ هگدهو لوصو هان روکساو ٽگر ا ۳

 نویز بواوا ندارم تی رو لوده درک ها ۳
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 | لک SL a هلیک وفات
 | ق ید اراشع) نیبزت ی هرفس هلب | یاو ا ےس ورز یدلیا لابس |هدنسویف هطوا
 ]أ دن یدلر ونوکلوا یرابوتک«نالوا هلبک و شاب كنبراترمضح مظعار دص

 | رخ ییزونهندنلو دو ناش مما ممادعام ندنرلهدلوا هغناط رب دن قنوشخ
 || ینییافیحو رابدلب ادا رم هلماهمهزب یک. یرلیعلب| اب وروا ر راسندنراف داوا

 | یدیا با یربظنهدنتطشو داف لصالا مرا یلسدق یرایجناف شنو
 ]و نود سیم تودوک هرهعانوف,د ما لوا یران اججرتشابو

 | للي انو نیکو یی رغ »اهو هلیکو شابو هنیرلتروعو نب رالغواجوا كلارف |
 مزو راتدلبا ن ناهرد صو صح كلرب و + ده مهبنارم ىلع هتلاحر راسو

 زمر رور دبا كرادن یخد مع هل باقم لاح هد ید وردقوش دهناتس |" مليا

 1 "دک داردنزک یعلبا هرللارف ریاسو«روط ار« اندنفرط هبلع تاودو راب دید

 || كن هلج یغیدلوا ندندعاوق ك رقلو د كمالربو یشرب هادعام ند رلو دک

 ۱ ا نونافییبغت هلبایش نیدحنوسناوا لود هرایچا یا ناناوب ردیمولعم
 | قوبسمیکیدریول رفلودقجنا زرریو هناجر رود رائلک ندر ذآ لود هجرکا
 | رینلاحرب طونم هنوزم هدا ز رریو هنن ضعب. رو دنک رلیچلباوردلکد
 .هلونعطزوسنف ط دعا هکاوملدا هجا ند 'رغرطو دبد رداکد ندآرءوسر
 | هلهجو یف دودا یور:نیرلءالک هلبا هلطاب تامدقم هجن رب نکل یدنلوا
 ۱ | لوا نک یخ درب قعش وب هلارق هسبا روا هلی وب تباه یداوا نکم
 3 م ياسا رغ دوغ نامش یخدز رای دلبا ناپ ودرسیلوبق مدت ان وا یایادهو

 [ توقف ذرودوا لاسراباوحلدهتعاسیکیارب درب وباوحب وندلروک
 || رلنوب رولکرخءرب ندنفرط ر ایلیا نالوا تلود هاو مخ ضهب» :هبرادک

 | ضب هلي راد ردساتم عارف هليا نب رطربرد هفئاط ریکمودونءرب
 از اشواوب یخ درب اصوصخ بولوا لعغ ها اجر كدلبا ع امسا هلارق هلیا طقاسو
 ]| ردلکداوریسلواکزمم هلا تاغیلکت وب رمسجللا هکشع دوش نارو ھن هنر
 ندنفرطیدنک یخد هسیا لک دداتعمتكلر_و اباده هراءوق مندنفرط یتا ود

 || نالذجو بییطت ناکمالا یطتعم یلعندنفش صعب كلوبناتسا هرزوا قلوا

 1 هداوباتساب ول رجال اپ ربخ کیدی درولوا مانو ءاب كنا
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  ۱1 1در اقدلو  SEE ۳اعرتسا هب سهرب قیرطنا اما لاننا هر شب

  1 1هشورغزوب یهرهار تح یدرولنک هل جوک ندنر هنابهلبا تآ کی
 ندنشابناب ر قدلوالخ اد هام هلا لاحون یدنلوات اور یراکدل رس"

  ۱لاقت 8 اب : aیز  Oوا کذب دزد ی

 یوا E هدر یراذج زالو[
 مرکمندق دی وفهرزو شا هاشم آتی و ۴۳ عد س اا

 3 راهاش دان هلج دوجوم هدنز وډ رنالاح هلنازاوآ دئاب دن م

 زهدنفا ےن یلوو مھاشداب ولتمارک واتر قولتبطع واتکوش یعرکاو , انا ا

 ناخ ن ناطاساا نبا ناخ دج | ناطاسلا نا نا ربط اد نا اطلس

 تبانغ نوب امه *همانهش رلب.نج یلارق اینایسا اولش هرات ا

 ,دهنایمویدک ات كيل یفیدلوا بغار كتلو د اینابس !ندقمر دب او

 یابادهو همان هل هدا را یدب تن طلای وتاخ || [

 ری ربه دنشا شا شع لارف .د نمکی دی دراب درون نیمفت یبا یزب با ر ا

 توتلوا هو الع یخ د هما تباهعهدفدنازوالا هن وامه حات هل ډا واز د هر |

 تناعا لیکو شاب یدمهلواردتفع نکیاشغا یفس ةغملاا یز ادم دنیفد کیا ۱

 دقع هليا ديل تلودنکبایلارق لوبا ك چوک امدقلارقو یدلا یکتا ||
 اک پو دنارارکشقەن ةبدلوا هلتغرهغیدنک یت ام و نا |

 بودیارگ تراهظا هلا رر قبال هح یدلوا راض>" دوهش» یکب
 | ها داپ نا لآمزب رار دیا تارت !یماباعر ى راجن كنلود یبا انته ااشقا | ۳

eممشد مظع نکبا هداین بسا ك چوک ارز زرداک د :ابتشایاجز هنشزدلوا صاف  " 

 كد هنماق یدعو یلاسرا رکسع هدنتروص دادما كندیلع تاود هد |
5 

 |یندیااضنقابوید ردنلود :یلتو رم ا اع تاو د سرد[ 1

 [ناورء:رمهلاخ تدوع هللا عاضوا :دنلک ع ادو هلا نو بابه" هان رکعت دک د لز

 «دنرزوا لوب هلکء د ردفا تم كەزىم مزازغوالارف نکباژوآوا

 3 اما نو طنه لارقو رب لب یظ مع قد ارغوا قوا |

 تم ردامرابچالا نالک هاب ءاویدناوالوغقم رد هناخ هلکنآ هل, رل | ِ
 ندفراصمیزپ لارق هلفلوا ندن دم اعم تفایضر ۳ رکو هت را لوذ | 1
 پپپ سپ حس 3



 ۱ | دن ضرعر تایل سر ویو دد 7 یر اماما
 رد صوص هرو دنک یسدعات كتاود ره ھو راو نی :ردق یخداب اذ هد میلعتاود

 اد نالوا رک ولطم ىلاعت هللا نو»ب هرکصندکدلباناب رج ثا ع اونا وبد

 | FEF راس ەكراب دليا مەت هليو «د'رمقحوىدلر.ورارقەنسەلم اهم ى هلبا
 ]ألپدلوا زم یرابےلبا لوډر اسنانلوب هداینایحایت>یدیا شمالوا هلی وب
 ا» ها هقاسم تعاسترد نوا هعن ارعییالودر دامورلیدلوان رازوس هلدس> رابو

 ۱ لوک تاهالم بودروتک نددیردامهسیار !ویراهدا رکبردقن هلسهدارالارق

 نوا پواکرلیجافب مشنةدروب :موویدابانیعن ینوکر ازای ویدرضاح
 || بیوصن لا برا جګ دقم نو امهیایادهویدردنوک رلتا نرمیرادقع شب
 دودی البم هز هبرع هلی هلن ب ماتم نس هوهق نع هد رف یر کیادتبا هلی |
 : نویامه "دیده هلکمردنوک ندن بسا یدنک سأر جوا لارقدعبیدلردن وک

 یمن مدآ رب هنب ږرهو یدل دانود هداسورهوح بونلوانییرت هلی ارلتخر نالوا
 هنسها پوشود هکوا یدنلواراوس هنآ نرم هفشب رب مروخارمموپولوا
 هاب دآ رز رپ یخد یک ایده رادو نم رعنا بار
 || یخ یرز وک رند اشامت هلچ ندنغیدلو هدنرابںولوادعاسماوه بورو
 هقا سرک كیشب هلفلوا یراع ندفع ہلوقموا ىرلتکلعویدلرک قرهلوا
 ۱ ندنرلطایدن لاک ق زا زاوه ارمان ده تره ذلل الرا ت ینیراکدلبا نیم

 3 ۱ هرکصددتعا برب یدنااریخ ی راک دت اهب ارس 'هحاسنوعارسیرالغواو لارف

 ] الاویالا نورو هنیلا كهدآولن | نی رم نالوا دنم اقم رمادنهک یتویامه "همان
 ` نن زھ ند ارطاو بولوطربارب هنشاب وبا *دمانو كدتکهلرااهتلایب قاطو

 ۱ شب یرکی هلیا راتسد یباکو لوک تدوایخدریقف وبیدی | شا ارارادقوج

 ۱ هوصخت سالو ناکو ج مس شو اچرفن جوا و صاوقو هدر عس!و شیب مدا ر دق

 || هدایپ ویراورادق-ریوناکدازکیرفن قلا ندنسابرقاكلارقوبودنک هلی

 ید ژل ی انروسو لبط نالوا صوصخ«رومنک بزیوروب جوک
 | یراناچجرت ساب هلا رم اج رت مز هد ر هارو ویرامد اربتعمر رب هدرلوصوهد مغاصو

 3 فص یراتاطاس ناق نوا هدربیرادتعردا یللا زوی ایم هبارمس نو ورون

 ۴ یت یریسیدبا رار د | نیمزب رس ب واک یرلطباضاج اح ںولو | هتسب
 داود یر ناخعفاو هرزوا لو فو فیرم

 تافرشا شب

 3 ندنیلقدلوا *
0 ۱ 



 رج ۳م ی از

oدی مصری  

 ۱ ندارقو رها کل يعج ندنا لصالا ق ق 3 رق ۳۳۹ ۳

 رتزاطاسیان یناداید اطار معا وقناقردنا تاقندیجیسندیحافجا |

 راز ارت وز اکا ا دواک اهن رهشابغلبویدردیا عم |

 هجر کتداعكدبا لاس را یزکیراصتشا زرومامهزکت امر ندنفرظ لارق بودی
 هنخانوقروفسمو در دنوک ید: در دراو ' راض هکر لن وسايا رماح ماعط هزم

 لمکم ر هناارمح هنولش رب امدقهو یدنل وا تدوعو یدعا تفایضا ولا را 1

 ناشاهطا هلفلو |یسینان لک شاب ید یهکبا یخ دوب ید | شاار و هعفوب

 تب زنغور هششیکیا یلباعم یدل ریواک ایج دە وب لمکمر نوجما تاود |

 یردرهش وبو هنلوا مهذ ندنوبینادروتئاند كنسیلاهاابناتشا شابا لارا |

 نارکم نص حو هبطا ڈردرب فیت و اولی وا هیبردپواو |هدنرانکی رهن
 تع هرع ,دعبو تماوا هجا رب روناوا دع ندنلاعغا تکاعوب نارهبنصحو

 قدلوب لوصو ینوک ی تا یرکیند هنولشر هقنارخ ید لارفبوتوا
 بواک یرلناجج تو یرل ناف رشق ى | شفا دما اف نهش تعاسمراب |

 رادنام ٥# هن کر تهر كدلك هاکناهروت زءعانوفرایدروتک ب وطنه 1

 یدتارطاخراسفتسا قر هلو! ندنفرط لارقویدلوشراقندنشاب ابد :
 یدلک هنسک نیعتمرب هلزدل رکش عاونا هلبط زونوا هرکصندتعاس ۱

 یدنلوا خفن هليا یسبطو هیفنارهوجتر هاکمرب وربخ یییردقیرایجاف سشاو ||
 هژ شمزاب هدغاکرب نیرادامر اسویالا بولکی رابرت هنب یمادرف ||
 یرلنداعاب ورواولدد روئواارجا قبال تباهن یدلوادنددصكعرا ضرع ||

 یدند ردداتعع كعروک لوا لبیک وشاب د د ر داک دیراج«دزٌنلودم ۲ ۱

 قوچ هدباب وبو لدیدرلراو هعق دعشاوب هلارق هسخوپرولپ راوالیدمت یضیزب ||
 هيد هدان ز یزودنکو یدلشروک هلهجواوا هقبقلا نوید رعهلداحم ||

 بول همش عند ید یدتا هغلامعهدراسفنساوی در دنابا هلیرللو ان و : أ

E atهد هعنا رغلدلبا تدوعه "رم هناخو لد, دل دلک  

 رایدلی !اجوی راوخ د هلبا رماناده هلبایالارل داد الرا دت قانوق كچوک |

 | .نالک هلوا راهرو هداپوروا نکلویدشاوا هدعاسم هلفلوا تاوهس هجو |

 || وتسماصوصخ یرییعلبا هراس لود و رایدلبا دارم رب تای ا

 || ی رعزوس هلب رب هدنرلک دل با تنو شخ هن راڪافا ییناعع رغ داع مز یسیچایا ||

 [ارملیز فهیم درب یاسر زرر.داارجا ||



 8 ارق ۳۹ pier ۳۳ هدنعهر هو روم ۳0

 1. . ده رفاو هناتسآورمصم قحر دراو یرلءافه | میظعهدصوصخ وب كزلارق دو

 | ردراو یرلهین .میظع هززوا كمامردستا زورم هنراز) الب یرانالک

 ۱ و وارابخ |هززونه ندنفرطزملودزککجهدیادورو كزمم صوصخ ا ىلع
 | را رهندنف رط لا بوب دزو هدنربجر درلوهحزونهردن مارک قیالءرکردق
 | تروصو هدهناتسآنکلیدید ودهسهر رج هقرونمهیکءارا لح 4 اراذتعا

 ۲ . اناپسا ندنخیدلوا 'ر عوام ییردلوا لجثدبما هق رونیمو یکجهدا روهظ
 | ھت همهایربغ ندنفپداوا رمدضاک هرزواقملوا هترازهدهنولش ر ندنس لبا

 | | كم تدوعرک هسرلیدكمردتا هترا ازهدلحیربغندهنولشرب رک و قو لبق
 || . هبهترازلهد هن ولشرپ هبا لاح هنر هب در دقه<یرلتلاح قلو ار, دب اند نهان ادهو

 | ب پودا ټعاقا هد هنیفسلددمجندب | كرادت ی همزلاعیخد نوکر یدلرب ورارق

 ۲ | دد بو هیچ زمودنک هلباع ابار دق نوا نوک لوارایدر ,وماطن هب هنر ا)لح
 | رلیدقیچ عب اون هل یدلوارمسیه لوخد هتمافا لگو روع ندب رک نالیاب

 ۱ یرولازمجربتعمر نو ر هرادا هلغلوا یرکسعرفاوپووایررربتعهنواشرو
 | انکا ردی هل یراطباضتاالو راساوزروفسم ش٤ا هدهنولشراع اد

 . لوژتو لوبقنررذع ی دزبرابدلیا یتلانشاو رابدنبا لاحرادنعابولک بررق
 1 ۱ | بلک ندفارطا رلیحرسپولوا طاح ملا وءنارش ینارطا هترازلح كدلبا

 دن راک دمروک یتساملو هداك "رلود ضیا زرد اابح رم ندقازوا

 1۰ هدرا نم لحج نوک یدی مرکی هرزوا لوب یدیا رردیا بارغتسا عظع
 ۰ لعتاودناشهدعب روهابیآ j رامدآ ادرفاد رف ںواک یماطا هرکصندتماقا

 | ندسانماسذزا نکباتعاسكيراج ر هش هنرازل لو ق دعیح هلبایالاهرز وا

 || ی داب لیقرهبولوایرارهشهدن کر هشوب یدلراو جم هدنعاس شب هر غتانوق
 شا روهشم هلکعد یرهش تثج یتفو مالسالهاو زررب وربخ یتغیدلوا
 ندنفوخ یر ارج ولو | ظوفح ین ولو قمع یفدنخ طاح هلباروس تاق یکیا

 یلغواو لارفوراشع | تافلکت عظع هدهسراح یلحاوسو هدهظفاحم امناد

 .لارقە رکص ندتمافانوک یدب تلا هلکمردنوک زر خ بولوا بلاط «'رعتاقالم

 هرهشمان هشوطرط ینوک یی ل "رک رج یدنلواتع رعهلحت ید دلوا مم

Sa Ean و دنا لوز هرهش مانابغلبینوک ERE 
 ۳ تحت

 تجز »



 كتبا تک و رتا اد رکا هد :زالتسا ما ا
 هقش ندنکجەدناا رجا ینکو دلی هساک مزال كع | تصصتزسوکر هبت م یادالکد

 مووی یاو ی یر ۱

 تلود نکنارهان ینلدلوا س اا یالشک دنا تویکات هال طه 1 ۹ ۱

 یب هيلع تاودهرزوایغیدل ماروک ته ترقی ۱
 هل | شاب ردیقافنا نالوا هل ادسور ییبمدش رکف عفان لسعر درون ۱

 ی ا مای ولد ےگ هله یدهع ض٤ كن ولهیس ور هذه ةلاللا ۱

 انساوو رع هیلع تلود ید هع ضقن هن رفس هیس ور بودی قلص زف ودع
 سس یغیملو و لا دی جزو أ

 تاور ء نالوا ۳ ںویک ود هنسذیعاد فية وت یا ۳۷ ۱
 E و تصخ ر دنفاصن اودوع تا ر "رععهرزو هد < ۱

 ( ) ١۴
 ¢ یدنفا فصاو .هماش راقس $

EEهدنع راتدحالا موی یش نوا ككرايملا ناضمرءام یسفلسر,  

 هبنشر اهجیحنزوفط كف مش ل اوش بو ناوا ت ماقا رکنا كفن دنک کو هناخشوط
 هدلب مانهنولش ر نالوایکللاهدءاقكنتلابا هبل واامف ندابناسالحاوسیتوک

 هر ی وطو لوصو بام | /

 و

 ۱ | بونا بوط كم دبازوا یتیم راظتا ندنکبدع ر

۲ ۳ ONE OE eT eT n | نیز یا زا با م 



 ودکعد رومارب

 ؛دنک ندر ارش زالوا هدنشب هک EES یودبا ۱
 ناسلوا رد د کیا رهاظ ینیدلواطرمش لغ اد نیم كرا بخ نالوا عقاو
 e لفکتل |قبرط ىلع نسا ارو ناس هم ندرلقاجوا
Î٤ روکدم فلک قر هلوا جراخ ایزو دو دا او  

 | ثینسپ مس هقسندنونو یکیدلب اطءادنسولوف بو,« ادرهلعتاودیجد

 |. اعدتسا تصخرقرهوا طرشودهعزا ج راخ هننراجتزکدهرق هرزوا هلاک
 ۱ ویلا طهدنسیونحم یی هد امر ؟سلماش یر 7 , هءاع تلود ىمەد امر رهو

 5 نکیا لکد نی الاحرواواءدیفک هلمحتو,دعاسم "هل صوح هدنراک دلبا
 || یر هلعاک تبتسب مسكن ) هیفس هوم هدنراحم وراهنا مچ ورک د ورق كن هبلع

 ]| یواح ینکیدلرپ و هلماک تصخرهن ا و تشک نی زسه القوي هرزوا
 أ | بودیاوفلو ضقنىزودنك وله هیت لص ےن ورز و نالوا هدنګ راتزونواو
 1 هذعد اشنا دلو ادغعو ها منالومقاوددارفلب,دنرات کیا ىللا ءدمب

 3 | ینیدسلوا شوما رفایسامایس یرلط ورمش دعقو راروپ نانلوارک یخ دار ظن
 ۰ یتسلوطد یعرم ید یراهدامتراجت هعفورروپ نالوا یسام نکیا قم

 ۱ || یرهداراقبط یدنس تراجعت نالو |یراب ولطم هل هجوز مقاهنوفصیوتحم
 || یمولینوف هم هدنا دیو قالفاو ربندنیسردفوب وپونلواا-طعا هرزوا
 | نیتکلع نکیا لک دحرمصم یخ د هد ماندهع طورش بویلوا قوبسیماقا
 هکلم ترم هہاع تاود هدنرلک دلبا اعدت سا یصن هتنجآ هنر وب رم

 ۴ بجوم ینوفصو لس دب ازت هعرح هغلتسود در بو اهنسهد دع تا روذحتو
 || كهمیطعدا اوم وشاو هدعاسمیجد هنیصز كن هننحا ناثلوا کد هل دارا یوا

 || قلتسود هل دام جراشنددو هواش موب واطعارادنس هقشب هقشب هن رب ره
 ۱ ورندنطص .هجرانیق كنول هبصورو یقیدلوا شعبا قوا یعس هناعارم
 ]| قدنمادفا لازت-ثالب كردبا تنورمیفکا رهام یکیدروتک هلوص>
 1 نما رم نارا وحش ویو توا داكا هیلعتلود نکیشعا تشد
 7 رد راول همانعر كراتسو د لود هل یکید ا توف هةیفدهدارحا

 | دقفاوا تبار ەدە رمو هر یراوجمهو سود قوقح ند هیلع تلو د قرط
 ۱ هرکص ندقدلوا ققح هر غس هلباوا هسوز هقشب ندنغودلوارها طظ نکو دبا
 ]| دوفصو یاتسودبویاوایتینءوسوار درب هدنقح قلود هم كل هلع تاود
 ی ی ریس گام ناب

 لا



 دهع ضصن هلب رلتهج رایصا ETT تارو دوا

 ندلودو یتسود تادامونیعن لارنج نیکتوپ هلیارکسع كيبشلا هدو کو
 هیناسزیانصا عیج هکلد ونیتلودلا نیب و راغ هئدوم تییطایکو براش ||

 (قرهل وا فلا هنس هدعاق هماع تىتما نالوا یع رع قالطالا یلعو یا هدر ۳

 ندب رحو كنج هيلع تلود هلا قضتوج یک یکیدلبا هنسهداع عرق

e ۹ي تاودهلوق یسدصاعنالو | طورشرب افهدر کیسه د افتعا درام  

 هل ته >یرلف دلواشعلا نوعدهکنح ییهیلعت تاود هژر داف ددص3 علوم

 نیشلودلا ی ءان دن دلو نیبمیراک هل یرمصن و دین یروک ذم قند ||

 ید هءاع تلو د « ركصندنفقح ینیدلوا قاءهش لدم قافو نالوار رد |

 هیلعتاود نکیا هل لاح ںولوار ومع هلالار هلل اق هلمس ؛ ع ۳

 یس هلجكراداسف وب بواب دروتک یم با قرلوا بغار هنسهداصآ كىلە
 هدهووک ذع داوم هلا یکیدلبا تئشن ندنس هداف عرق نالوا خم نا
 رک هتردیا تردابم هعاجرا هنس هیلصا تروص ی٤ رفو تباغر هظارش

 باوج هءادر قباسلا ینا هدک دل در دابهمو یضار رول« :داما هیلعتاود ۱

 *دع دو هدعاق یشانندک* ارام, دهع ضقن هلر اط ارش لوبقمدع توربو"

 كنول هسوریرفسكن هبلءتلود«یدنوافقوت+د هفیدهرزواهلعتاود |

 یراوچ* ق تنودونبند میلا یواز اون ,رزواهیسور هایسح ی دهع ضق || ۳
 یتیدلوا یهداراودص هوس هو و : العوا مسهدنفح قلود ۶-۸ ج نالوا" ۱

 هن فرط تدوعو باعد ۱ I "در افو ید ههاکتمادو

 دهعزا جراخ هدنفح یلو د هچک هقشب ندفدلوا مولهم را اغ کوشا نورة
 یفالخ هدنسیضرا نادغب هلجزاو ييدلياهدعاسح هژءدام دما قا شوا /

 حوا دیدن ٤ز ودنگ و هلاطء هرفاو "یشارا ناو دهع | 1

 هب ولد ےک هیلع تلو د نر هوک ذم "یطارا هلر هئه ءداک رک اعاتب :زدردولا 1 1
 قافو هیلع تاود هاك هلارا ییرلاروص زا هم هب هب راش ەسرا رقبا لسور

 صوصخ نوا نی اج توفصدیاز دری روک دم یضارا هليا چرت 2

 ا ےہ اک 5
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1 
۲ 
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 هلبارلتلود یرافدلوا تسود تولواراقاحوا طرا رعو تسد ا ۱
 هعفد جافر جدول هک یتحو یکیدلکهلوا یراجهدنرانی یزهطاص كرل || "

۳ 

۱ 

 برغ ربا رجویندداوا شکار : قحرغت هب وا ےک لسا .طعادنتو یاب« رادود

 متر لی ناتو رک کو E رک ب وړیا هد هاما ج دبیران |
 یه محسوس

3 



 an س س س ا ع ا و

 طور هبولکرا الز ام تاو دكر ديا اتا تیدلوا

 . یالخ ند درالوک نانوارکذ یتسلاها یزوا وربتدمرب نکیا هدععلوا ارجا

 رج ون e فر !فهاطرمش كروك د وز تیوب 92

 و ارو pes ا ندنرارارصا نالوا قصهدنجا 4
 ۱ :تعاطا مدع یرلیضءد نینساءاعر كتلود یاد بادی وو یراک دابا

 | اجآادوخابواغتخا هرب كئيتلود ودنا تم4تر رخآآ وتناخ دوخاو
 | رصتدنتود ةسورو لوق یالسا ندهد هبلعتلود هسرارولوا هدندصد

 | دوخابو دربتعرد بویئاواتباج و لو بقها هناهب ریالصا !دعامندراندبا
 | دززمارواشو هکر هنلوا درطندنکلاء كتو د یرلک ابا ا یار لوا ره
 ۱ 1 ر الصار وا وا ەت ثعابدوخ اب وتدور ثروم«دنس تاو د یکبا هلبنس

 نابتسرخلرکو مالسالها رک بولوا ندئساب اعر نیفرط كالذک هیلو |عقاو

 ۳ لوا ندناودرب هلی هظ> الءهنره رو دیاتاریصهتواردر هلسکر ندنس رعز
 | روطسموب دز ه:لوا دررهخ اتالب هعقدتلوا بلط زوال وب هسیارد !اهلاهتاودر

 هنب راتکلم هلپ کی رکو دنکی رهلوارب افم هطو مثو قاتسو د نکا صوص :مو
 | یدرهب هلعتاودطورشبجوعر تن ر دناسکلع یسهدون و نادغب ندءارا 9

 ابا تالکز اص هط رشودهعو] هطا افهولردولرد یس! !هدقدنلوا هما اطء

 || دنکیدرو نمی طق باوجزغ ادر مود یخ د هبا طورشیانضتقهیدرشلردب ۱

 :نینلودلا نیو یدلوارومأمهرادود > لارفح نیک توپ هرکس ع كيب خلا اد عام
 || هدنالیداو مرو ام هتکر ح هل ار كنا ید ردرومأم هنءاظن داوم ضعب ۱
 ۳ هيلع ۰ تاود نکیشغاتوعد هکنح یی هيلع تلود هه . لس اطعارپ زور ۱

 ۱ نیکو هکنوچرهدبا هل: اعم هن ای؟> و السنا نقب رام یراعلا له ان :ء لس ۱

 ۱ نالوا یحادهعو اطرش كنهلع تاود شلوا وفا هءاظز ضد د

 أ

 .هدک دلن د لبا ماشا هنسارجا لدوهع طاارشهلر ۳ رګ هودنک ی راهدافوش

 | یتسهدو و نادغب ندیارارفهنوزرولوا عراف ندنناخ سیافت هت لوالا ینا
 “دب وجازردب | تاشام هن دارا كن هيلع تاود هدنصوصخ زوطهنو زر ر و

 بور وباوج هه طق هل رارسصاهدناوالوق هلهج ووب و دارا یتسهیعق

 طارش *



NR 
 یاج ید یغیدلوا ینیاخ كنب راتکرحو عضو والام كا لقت.

 فعضوهت اتحا ند هی راعاشاے م اشاح لغد هلعكود

 لج هن روقو فعض ینلمحتهءروکذ م تالاح كتهيلع تاود یتلود هیسور ||
 تعانق مدع یخد هرلنوب هلبعززرولوا سزسد هنسارچا لهسیاردبا هنرهو ||

 یناخ یلک را یناخ سالفت نالواشعا لویف یب روشنم ها رک دل تاودو | ۱

 ندنینام دعن ایڈ هد هماندهع صلو باج هه رطندافخ " ,درپ رز هدرحالوا و

 نکیاروطسوبد همشو ارارضاو ضغبو لع ولر درب اناعو ارس هن هيلع كنیربارپ ۱

 یقرءلوا یم> كن د-,لع تاود قرەلوا یربافم هلهوجو روک دم صن ۱ :

 روفسمناخ ېک هدنرادب نحو یراک دليا طب رءدهاعهدنانب هلبا زوغسناخ ||
 روفسمناخ هلعز كمردتبا فارععا هبهبلع تاود ییرانروصناوا واو قس ||
 رارصا هجو اعدنسایلرع كهبلا راشمو اکتشا ندنسلاو ردلچ هدنفح ۴

 همطقر هنساوردلچ هدب ییاح نکلا روف نا رک نده |
 یسیعلیا هجمارف ویدرولو ا فرطرب ع ازت هدلاحیفیدنلوا رادصا فی رش را ||

 هرس و كنتلود ها ِ هدیاب وب ید هبلع تاودهدنررلک دلب ااهنا دلی اسو

 هل سنا سو ر هدمد نکیشابا رادصا یروک دم فب رش مما هلرب تبفر 9

 هل صفا هنر رفبودیا «داعا یروکذءیامدا هن هد هلاکم سلجنانلوادقع 3

 روث راههنول هک ارف رمروم|مزر هدق دئلوا هدافاو دید.شلرب و ماظن هلی وش 3

 نورلوهدنمهماندودح نورلقویرلکدلبا در ید ینهروک دم تروصوبد

 نالوانیعء كنس اهایزوا رو هدننن ام یوه وف هلبا یراصج

 نذ كنناطباض نیفرط هلام رو تفو یزوط نالوا لص لصاح هدنرالوک زوط
 یراوعهوقلتسود نالو عفاوهد نیب تلودیکی ابولک ندی زوا هل ردفاک 1

 هلشادهزیلبا لفنو جارخا هلب راتفرع«كنناطباض نیفرط هوزوا یساضتتم ||

 كنءروک ذم "ماندودحوروط-م وبدردشفلوالوق هر رو نمالوهضراعبو ۱
 عاز الب ندنیفرط هروک ذم طرش رد هنس شب هرکص ندن رات یدءع ||

 ند هلع تلود فرط یعوقو تعنا# ندنفرط هیسور ههفدر و تباعر ۱

 روک ذ مطرشردب وهس زمان دو دج هر وک ذم تمنا « دق دنا وا اهنا :

 هه قحوبد دل رج ۰ ءانهش هرروا قوا ارجا ناکاک

5 aa 

 |نکیارهاظکو دبا هلیس هصلاخ تبنتوفصو ص "هباقو درج بو لو ایم هنوتفوا

۱ 



maT 2 TEE 7هلجزا بو دیا تردابم  

لطهو خر هاش قافو هلع تاود هلک ا فیلکنودارب|ردیا عدقتراررق
 ۱ بو

 | قیتس رس هلهجو قماعشراف هتسکیربغ ندالاعت هللا كع رق روک ذم لص
 )سمی ؛رقدرحم نکلا ىلج ورهاظهراتسو د لود هل یک, دا یسهضع

 عییارکیهاش كردن ترشابعو عورشهب هلحوه تامدقم ع اونا

 ۷۱ | هبم e E EE ۳ رها هیسور

 ناسا هل ه>و و سارا و رو از 0 "هداما

 _ كفسدرحهیلعتلود نکیشلپاواعخا یتنیدلوادهع ضفان یسایار ذبللخ

 | طورش هقفش هنس هنکسنیفرط نوجا قمالوا بجوم یندناج یایاعرءهامد
 | لودتلذك یفیدلوا شا لوبق یروکذم فیلکت قرهلوا ریاغم هبه ده اعم

 || رک او لماتش یراهدام هج وید یسهدهاعع ترا مت هدعب ردمولعم هرات ود
 ]| یخدشناوبیئرت طقارشزار رب افم هلهوحوه:-دلاصء هجرانیق یطارمش
 || یزهدام نالوا رباف» یلص ساسا بودیا فیلکت ینسالوا اضما اهقبطب
 ۱ اضما هح هلب و ملکد روما هربت هردو نای هنسعلبا هلیس هه او "هلدا

 کا ازارصا هلبارلعالکر دیا دع ید اوا تاع ره ,دهاعمطن ارش ےل و د سیا 'رغلوا

 | یکیدلبالوبق ی دباةرزوایساضنقم هلماک تو یهیغیدلوا لوب هبل ءتلود
 | هلبا هملک رکاضع بویغا تعانق ید اکوب ءدعب 49 ردندهه والعم تاضک

 | هتکلوعفدیارکنیهاشو طو السا هغبچآندقیچآ یس یس هرب رج ج رق

 | عرف ندرادماندهع بودیا ضغنالع یحالصو رب هل ه>ووب و لاصبا
 ۱ دنسنیبم ق نرو ص قلاف.دآ رق دی رقو ییفیدنلوا یططن ارمشرب اد هنتیتسدرمس

 ۱ لب راتلخاسو یرایسلبا هک ویلا راع لک زب اهم 4 هب را" رک سره و

 ۱ یکی دلبالمحت هلهح و یر هعطع ر مارب هلب و هل. !اطعاهها رکلا عمیدنس نالوا

كن رانکر حط ارشرب افمادعام ندرانوب#ر ده او هب هلج
 زا ةع رقو اهن 

 1 كمي ما دعابوراص هب وط ین -اناعروراحن هيلع تاودنار اوهنکلام هیسورو

 انا اراووقموقبلان هرالاو اولا ترم نو رفاندنراهب كن هعتعایرلک دروتوک و

 ۱ | نالو هدباعتاود " یخاراو كيا ف دو درط هلبت> | دلارابوط یرایک راحت

  هسور لاروص رخآو هل رلهنیفس لر یا لاغغاابیهرتوا یر انلعوارس ییانامر
 س سس س

3۳ TE 
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 حس و حب

 | هدننعص ی رضا چور درا ن نکا دوال یداوم نوار ۹ : 8

 4 رجب ندعباقو قب اوس یودبا زاشلک هدا رشت هیلافشا *«فاک لب واخان
 | بویمادلا هتسئاسد كنادعا هكمردنا ظاع ا یزس يلع هات ردو |
 كنازاتعا یفدلوالئانلرکید ادج وای ندنفرط هبلعتاود نالوا کسب | ۱
 ۱ هدنعحیلاهارب رب مگ ورمسهدیا تاب هددبلع تاود تفادص بول :رکش | ۱

Eكن هلع تلو درم سم هلل وأ لوذبمندنفر طهیلع تاو د هکر کتازا تمان  

 یر pe هجا و ,اد هلسهنار و شكنس هرهانتمان منزکهبدلوا ۱

 مدنفح اناعر نالوا «دزکر اوح لصوص ملوا لان نکا مە لم

 ۱ و نا یر سر کرو: مولعیی دنا وا هلم م

 كرش اسا هل.فيفح كفرلاکن هدورلبا هقشب نرک دت | هظفاحمیرکه ء دة تاز

 كماودلایدب | هملعتاو دورمت : و هنس دو دقو هه شهدنکچچ نیا تب ۱

 ردیشات ن دنت رمو باش درب ی "ظا

ls :۱:)  

J46 دنت روضەماتاب نالو ارش ندەبلع تاود شرط ات  

 ندنید رطهدق داوا دع یس هماندهع هحرانههدنس وا هيسور هبا دبل تلا

 | نیبلاح هلهجو هو تدعاسم ندعضو ی الو تیام روم وم دیددهاعطژارش || ٌ
 قاتسود نتلودلا ن 4. | تود هن]اصکسا یرلتحاسا بایتا یمالعد |[

 |: ۳ و او د نایات ت شو ا وا

 یب دنلوا تیاعراهقح یھاک هتالاومو یتسود طا ارسشندنفرط تاکم دبا |
 رداکد وخ ٠ نعراتسود لود اب وروا نالوا تیا-قحو یفاصنا بام 5

 دزو هيا ٥ تاود هیع ما هندیدو یسهدسعاف لثلبهلباقم یتاود هیسور |
 تباع ودعا ندک السناهنس هش رط ینالخ انلعوارس كنهدوقهطنارش

 هر سیری رو أ

ِ 

۱ 



 طور وا 2 هه >ولوا یخ دهن ۳ ۳

 | دا A Reh هدر رک ی هتف راک يلم تلور

 ی یراق دلا ندنراجم هلع ٿ تاو د نوجا كم ارمص> یتراجت رماهلو دنک

 ی وهددسور دالب ویی دلوا هدا ز تاق حاقر ندنراجم هراس لود رک

 یهر وهددیسوردالبو یغب دل وا هنر دنر اک دلب ادا م لصح ین.

 یراقج هلا هلهجووب بویهرد 4 BIS راکدلیابا 9 نبر ەجقا

CENETا بو نوش روقەدنر اکدلبادایم قعان  

 ۳ بی ۳ یاب سام یاسین لو

 E ی روط رب !دنس رو مدکق شما ور ی و

 نیکو و توعد دبهبراحهیمار اود ار اه هلع تلو د اهسریسیع|هسوروید
|[ 

 نر المنسا یی رق مات یدارب | ىغيدنلفروماءەرادودح هلا رک-هردف وب كلازەج

 هنر هفل ام راجع اولاعف | یکلوا یشان ندقلو اینم كنب روطو عضو یراک دلبا
 :رقیوق بیس هام یاللسف او یقیقحم یدصف “وسو بلساماک تم هلداو الع

 4 1 و رو ر هرزوا یسع دقلاح یگ رق هل لوا ىس اقەدنسالبناولەمعور

 1 من 9 !تبخر هیلع تاود هنهاکشسا كفلتس ودهلیطبر هب هدیلح

 ۱ . ییداپا غلاودرا دعاموزلوا دیفیبهدن فر جد مسزاب و م زاب هلو د یب ,داموب

 || هلکء رو باوجیعطقیخد هبهداموبوید مک ندجرفو متلودنوالعءراطرمث
 ` HEN هراتلع هح یلجو نخ نایلوا لب اقید ادعت یخ دو بم هراتاعوبشا
 ت 2 ا تلو د هرزوا هیس ور تاود هلغلوا ضرف داهجاعرش هنرزوامالسا لها
 ۲ | هعااطم هلا ٽن اقحوفاصنا " هرصاب دلرمراتسو دیتخددلوا نَه یرفس

EK1 و و  

) ۳ 1 ۹ 

 اج هصالخ كنمانناس نانلوا مشن ندنفرطیلازج هج مان یشال

 ۳ هلدرالاحودنک هکرونل وانالعاهن»اناعرناینسرخ ن اک هد هن اعع كلام

۱ 
۲۱ 
1 
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 | یماعر- < بوبر دنا ا 6۱ سپه هی هما دک

 < تیمور
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 بوبقلا سوی« لوق جاتو زجباع نبوىرازمسەدركبراتمزعو هجوت وب ||
 هاا رورمسم ی ی سه هلج هل ماقتا دخا ندنمشد هد و ارغو نيد و ||

 نبمآ هنا ن ناف راتهالسو قیحا 7 یرگدواو |

۲ ۱۱ ( ۱ 0 

 6کنانلوارمشنند هلع ٹلود فرط نمضتمیرح نالعآ هد ور |
 هک ردت ر وص كلەماتاس # 1

 ین هطاصم مقاوهدنراتیدب ناسکس هدننیب قلو ەس ر لبا بلع تود

 یلود هبسور aS ر : یسهظحالمیرلشنا-آو هافر ڭا

1 

 را
717 

۹1 

۱ 

 لیقهد هلام دعب اعف و اليسا هند شضهانمهطرشو دهع E ذات ا

 هدنسهعان ده نیف رطو ط هر مش ۰ هددنسنالبر ؛تتمالوصو عقد 1

 نکیا حرسصم ید قعالوایرالعو ضب هنهبلع 4 ۳ | |
 نو ردو كيرحم یا سیلفتنالوا روشنهدن دی رعشع ینینیعبت * : لد تلو |

 هدنسلاوحو ناتسجرک هبا بعصآ یروفسهناخو مطو یرکسع هیسور سیل ||
RRباوخ هل: در هدقدئلوا هدافا یلوا غ  

 یساغب| كط رشو تما لا فجوا اور دود هدحرمس لاها رکباطو مش | ۱
 یتسهدوبو نادغب نالوا هدنسهبنر عثرب ع اتما یعدندنا,دفدنلوا فیلکت 1

 هدف دنلوا بلط یدر هرم ,دنرا رف هنب رود و لالضایرادولسف وق
 اوبو ضف و لای رلطرش ملا باوج ب معطف یسییلیا ويدزقا درود 1

 قالعاو راهظا یب را دصفءوسرهرب و ىزا ەم یراک دلبدوراطرش دن لام

 فل ||
۱۱ 
1 

۱ 

 ماکحوتالو نابعریویلاهژودنک صوصخخیلعو ما دا هدرا دخ یاس
 كل رو 9 نادر هر

9 

 زا

۱ 

 1 ا
۲۱ 

 ا
 THEE و هم یا مادرم 3

 | ساسا هنعاص ةجرانيق نحو اراک ناتستوفصواردواردندقرط |

 یتالطالا یلعیراعا حار > ازوط ندن راالوکزوط نالوا نیم.ندعررف كوابزواو

 || با عضو رلسواسنوقهراا تزمسموزز نالوا معم هعالسا لهاو هرلهطا ونادفبو ||
Rot 8:قلحالم قیرایضهبو لقن نی راتکا ٤ برا ب ص ددو ل الضا یب  || 

Ek 

 و ۳۹۹ 1 ۲ 2 ۱
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 ی E ی ر وقازغو 0 ص رف باا

 !نالعاه جهش مدل رماوا نوا یر, شاوصو ك: فرطیفرط
 / ۳ ماهم وپشا هع همزال تنابدو تق دص نالوا مور ندنس یدعا
 ۱ || ها یراق اسورنادهبهب رکسشروم كرکو هس ورح كلامك رکو
 | کد فب رشا ییسهلرب صا وفت هکیالهتسا هدهع هراشنسالاب

 ۳ هوهفرس ندعرلاوخ نالوا دعواه تمدخ دن دسأتو نالعا

 مک سا هناس هلفعوا لاسرا فلت ن مد فرم رهوح هه طة رب و مو اھط خوشا

 ۱ وه یاضتقا هک هلب وش نیس دنا ترشا بم هب هب رفستک رج نامه و داب

 | | /تبج ںورؤک یب راکراد مرافاجوآو لاجر ك> دیگ هلج یرهنلواتکر د
 سکر ه رود وا یل القو درا هلا ت هاف سو شاالا یکر فم نکو جو

 ۱ زیراتع رق هلروص قح هناواهدهاشءندنتفایق ین دلوا یلاجررفسهروک هن

 ۱ شوک و نوت ر ناب رضو شا لغت
 ]| هکنوسلوا مولعمهرلت دیشیا ند رکصو هراناوارمضاح نیسهلبا دیک نرل
 ۱ هززواتزک ههزکد,رقو ندنسالبتسا یع رفیدصقوتین كنواوقسمهتشا
 نالوا تب رام هرکص ندنو بوه>,رهاظ یفیدلواهنندنسهم ردرکر یک

 ۳ ۳ یادت E ال.الها نوح اتایحر

® 

 ]دسرسرش | EA ازت ایا اذلام 2 هلج

 | كرمالالواو ز دفارمماو ندملظا دن |هوزوا یسعرکت یآ (مکن«مهالایلواو
 || تانتجاندتماغوط قب رحا كممطعاردص نالوا رکمرکاراد رسهدهلاخاو

 اوستا یحدزمس هراکویکن ندزسو سەد یس هلیصح یهلآا ءاضرو
 ۲ او ه:کلرب كنب رات رمح لالخاود هللا تسالوا مربع ادص رب زو مب

 ]| کس هلباداعا هب ینا.دعص نوصی د ی رلاوف یرکسعوواقاجوا و لاجر هلج
 | ایدز جو بید لاو اریک الخ و كرانیلوا میطس رهالا لو | ما مدلبا تناما

 1 رهاظیراع) را ران وتاب دنسوش راق ندو تقا دص هدب راتمدحو تعاطااکسو

 | د 8 هروک م دایاهلا واکس فالذکینیرالرب فيا تروا یراتنال كراناوا

۴ 

 تم تست سم سس سست سس سم تست حب

۰ 2 ۱ {EF 



ET 1ناغرا اققا  tpsنالوا مقاو كن فسا سوار اد  

 ندیدا !عسرد رشیدلواشلر هرارق هنواعسا ردن اە تاود ام

 ل اهیاع تلو د هدرابوتکموب وردشلوا طابتتساندراب ونک«ندیادرون هکنلف ||

 نطكروطاربع |هدنصوصخ نیا تاذحالصا نالوا لصاح هداني وله سوز |
 ر دشادبا لاهم "ءوالع یخد هدامر تثع یتفدفلوب رغم یشهدنلوا ||

 ینیدود> هل تلو داب رسوا كل هیدس تنطاسهروک هنعب دنا وااعدایع د هدام ونو | ۱

 هاهلار اشم تاودیدارغلب ویو دیدجماتبطن هن سده ههه ورو زوپ | 1

 هدلاح یتیدمهلوایر لالقتسا الماک تان راتکل«نادغت +یفالهارب ارب هلبا هداعا ا هدر ٣

 هیلع تاود هلا قخدنم ر کیا م دعاس بخ رادان فات لک هسیازلوا چه | ۱
 دسب لاع>اردغنره تیفکو اعقاو ردبسلوا شع ادعو هبت راج هیسور ||

 تشن هنحارخا هلمند هوة كنىفخ داب وشا ندنف رطروطارپ اد هسا لکد || ا

 مکحولردر  هدیاب وب نیک ده هیات ۱و زنوح هروک ذم تبفک روا

 تانا ةر را یالکو هکی دلاوزراب|قیلعت یزهأارو

 یزمودنکه دنصوصخ یسلوا شن وا ارجا دعورب والعوب قرهبلوآ یری
 سیتسدهنامولع ضعب هلو هسلابربادهصوصخوب ندر > هیع,دبا ما هله چورب
 زکمادقاوتمهقجهوا مقاوهدب بو هلنهجریگیدلبا لومأام ىق

 شيا راعشا هدرکب ونکم نالک هتفرط نورپ تنوق ردةچ هلوا ردقت نیهر
 هرلکنا ند هلعتلود ییّسنسا رس ناف ریس زا هک دهرق لهجو رکفیداوا ||

 ندندامسرد بویلوا رتاوت «دسراب کلاب داو ینبدلوا شا كتلود || 1

 یفددلوا شم وانام هدن روصیجطعهر وک د.نداوح ېر هدا راعشاندب ادزاوتأأ | 3

 عانتماابصطقكنهینس تنطلس یالکو هنبلط وبشا تاهیاا راشبتاود یل |

 دن ات یراوا شی موک |
( 1۰ ۳ 

 هک ردیتروص نویاهطخ نالوا دراو باپ راد ھنب EY هیشور 1۹
 نیسم ده و قلطم لکو لالەتسالا و مظعا ردنا هکنس

 یراکلم و كبار ضح مهد ع هللارون ماظع دا ز>ا هکر دم و اعم هب هل

 یشا ت ندفاربساو كن رکمع فونصوولفابوا لاجرو دزو یر | ۱ 1

 بوعع د قوچزاو تعاطا ه را طرا طو هن مه و یافتا هلکارب لکوکو 1
 ردشع اا قان دنرالبا تابث برسر ند ویدهنا لبس داهجو ي هم 1 1

۱ 
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 ا هر
HEN E۰  

 | نیزادسب هکطاكرا دب دن فتم ی وه هقشب هو هدکن وجاكع | تعواعم

 | ةضراع چافر كروک دم دیا هلته ج یف> هشدااح هلدا تفدو مامه !.دانز دان" اهد

 تاک رح كئسدجلب اایسور میقع هد عرابر دراکشآیفح هلوا لثازووحم هلرا هیفافنا

 | دستیابی یک کرک ییخیدلوا ترابع ندن وب یرو ص كنتاود ینالآعمو

 ۱ اما ودمدل هحرد كن زذا یرلتلود هسنا فوابرتسوا قلا راوشردء ره

 وا شه هتاوداسور روطاریع اهدا ةا هدکالاراهظا اکرمشء

 گلی < لا هه دعاسم لک د ااو هسنارف.دنصوصخ ادزسا یکم

 ۹ ۵ نانراقسااش روم هل ران یسیمرکب ا راعهرول نره ەسە $

 هک ر دیس هچرت كناول"نالبزاب

 ۱ الكوك ىيىق واج رهتلدلوا شعب اراعشاهدرعاارب رحت یکلوا ندنوب
 1 | كروطا رسم | یم هدلاکم نالوا: د ةلوبعوقو هعتيص ریععبص هلرا هلع تلود

 ۱ هدلاسیغیدلوا هدکفیا رارمعا هکماا بلطتایعضن ر به ند هلع تأود

 | ادیلقت یک رحو تلم یفیدلوا شبا داخ اكر د | طض یع رف كلول هدم ور
 | نی راتکل# نادقت و قالف نوح | كاسهروک هنفرمصت" دص د قلارار ..رکص

 1 سیا لاح هر هرد |تاالد هنغیدلو ا.د شلاح هکمر دتا نالعا یئ الال ن

 ]راک ار فرص یسلوا شما ةا شیپ رداعدار ج, د:ه اعر ولنا كروطارپء|
 كن مه امدارفلب نخ | دیدجت هدنس هنس ۵ درکبولو ایه ها طرف

 نیم مجد نیک د هتماتخ لتهروک كم ندم ندنهیدلوا ه.ص نم زونه یادم

 هینستنطلس تقولواهتشار دینی هنکیدلبادعند همزال یکم اسب ثبشن
 ۱ e فج هل زوق ها دیم كنا روصن كلام مرسوم" كروط اربع اهدنمملع

 :eR ا تنوفاخ روم هلع راتیر تنسامهروب ره "هنس هنب 3

 4۶ رديسەجرتك نايل نالبزاب

 HEE FRET قط كازا تما نانلو | ,دعام هژولهسور هجر اجت
 | ەدنێۆيەنوط نوجا كيا عضو بوراقبح یب رایشا كنسهع یاودانرتسوا

 ik PU] قفل وا نالعایری هد اذاخعا راراساهدت رذوآیدو د>نادغب ۲

E6و  

oi 

1 

۱ 

f 
1 11 ۹ 

1 



 هغ هاض رش نک رحر ولو EIT ۳3 زالعا
 هدلاح یکدلب !قفاوتاک و ید لاوح 2 ندنفح هوا نا ۳ 1 اش 3

 كناعوقوولاوحا مشابه ریس بلوط هاو
 انالار كم ایمأت ییسودنک ند نو امم تاتلودهیشور قو ىج هند

 ییدهکحكنلارقاسورپ نشل وب هدنلآ دنا نتسو از !تنجات یفار اڑی
 هدم عناوم عا لا ید هاته تاللا رقولاعور كنت ر هنافسوط هلنهج

 | باما اعر هبیعاسنالوا لومًأمیسات هدلوا رج اندنفرط هبلاراش«لارف ||
 ین هګ راع نوا ثامب | لاصحسا ینرهاظكنول هیسور ددعا ر چارو ذه 1

 ءژروک ذماخکت ردراکش اور هاظيکي دتسا كیا باح هنر طودنکنوتنوت ||
 یزک راکفا هدنعح یعفان» :تلح هل هلو ایلتاودهسفا ز,دنسم الو وا ۱

 یخی دنلو یو اس هد دز اهبلاراشم تلود كتصوصخوزز سای طلاب ۱

 نط یرج م اوف ض »نو 2| یراقفت رکو یو دکر کہ بک هدیراجدا|

 بزسوا رددنانکء یشب E با عفا و ضعب هط-اولهروک ذم نا ۱ ۱

 "لرببسوب رظفن طق ندر بسر ا نانلواو رع هفت> سه یوبانكنیروطارپعا ||
 صیصخم ینایلدنر هنساتود هیسورنالواكج هلکهرک دقآ یر تان هاب ||
 ردهدقْغاق اعدایغیداوا توابع ندا توعدینارف رف نو ایل هک | 1

 سو و و ورد ی ی می
| 

 1 هلب مهسا :دراس قم د هبو هدر کسی رک, كنطابشهروب "رس ¥. ۱

 4 ردیسهجر ; لیاولعت نالب "زا # ر ا

 دم هدنهیلع هيتس ت ذط س گائب روط ارعا ارت سوا رظنهاراعشآندادراوت |

 تاودجوا هلاه> *رکیدروک یدو هد ترن كلا شد رداعدا ۹ ۱ ۳

 رولس هل قاب هل , رطنن شلوا رب دما تح هناف ال |نالوادوحو» .دنسهام | ۱

 اكلنا. اکتسای ب هيتس وب تا روصاسا۔ا ك ھيا ار اشهروطا ربما هکر اور قوش /

 یییراتعمدلنهرهلکنا هد اغلب هد رخ تارا كه یلار راشمارزر دند هاك مروما | 1

 یتسودنک هلاهج حافر ول هی »ور هک ومآ احید:شاروک لبیک دت اچ ورت ]| ۱

 :هقد ون نوا عموت بسک كلوب هج 'رکلاب,دلاح یفیدلوا لایمهراریطا | |
 تارفتاو تعکا بجوم هدازاهد هدیظعفراصم یفیدلوا شتر اتخا ]|

 راک دف نالوا عفو «دنروضوا هوشراچهلاراشمروطا با قجعاردراک ر هی خداو |
 ناو یی داواروبج E هر هب راحت eR أ

 دج ن س سس سس کسا 1



 هاو جهت هر جو 5
 9 <| تب دبح امم نوجا كمام رب وتب و#ت هن :اک نال و ع وش هداب 3

 نود بفرد یا یصوت هخایز ارنورابهیلایمو*سنرب ییسءارو
 3 هام ادهدنف> یسطتهلوا کرک هفاقتا هرم ص و سر

 ۱ | قوی تب ویسی اکفاوشرد دوجومهب وف

 نه > ایس هباملات!تكفوقرامو د هام عمد هسیارولم هوادار ا
 اس هه راشم لارف ار ظن هند وا بم هبت كهروک ی نل ارق حجج وسا نکر دیک
 ۱ ۴ روا !قشیفابیسلوا دوجوم رداع صعب شل وا طسب دنس هناسم

 ]تیام نالب ماند اروم هلی راتیربیم رکپ كطابش هروب رم "هنس
 5 ۹۳ 4 ردبسهجر $

 ۱ اتم هند راح یک مر ید درس ند: ؟نارامشا هل اب نالوا مها و 3

 ۱ نوجا قلو نامر لداعءاکآ ید ندنفرطییاوداب زتسواهسبا شبا

 ۰ 9 هدنراکفا یی هوا شاد رد زاعدا هدنه,اع هع تلوداس و

 | قيدصنو دییأت یژب هدر اکفانالوا رتناونعورمسنماموع یاس دا: اه ده اشم

 ردندنفرط بوق ساز ثتها راشه روطار ء٤ا دیر كداوم نذا

 زهدتب :یتاوددیسور هلبا هینستنط) هلنس هطساو هو نالو | شلراقبح هنسو بک

 ۳ ۱ یکیدلبارابنکسا یثداوس یتیدنلوا اضعا همان ده «یواح ییبلا تاوحالتصا |

 || «دنزوفط نوا كنب راج رهشر هنبروک لوغشمو رکعتمهداب زندیکلوایک |
 | هرزوا لا تدو# در هزان ؛یخدندارو او نانلفر اضتسا ییز فلو !شلو لوصوا

 | ندهناتسوام هرزوا وا هلو دفع وا نط یکج هدبا تکرح بعع

 1 ] كنکحورک یخ قب رکاسهندندودح هناع*كلام ردینفک یی الیععت کر

 اتيت دنکب هع روک یهو كب هز یسه وبهدهنادو كروطاربغآ نوعا
 یک یراکدنیا اغا كنب رلیضهب یروصت كهيلاراشم روطارمع | هح ورشه

 ]| ترابع دنن لک چوریک دهانه كلا دوادخ "زکلاب یتدروکذم رکاسع
 نان روک دعتسمتااغزونه كهملاراش روطارسعا قحا زد ااع |یتفددلوا

 E زط ینغب داوا شعامرب و رازق هنن رایتخا یراصم ردو وب نوجاناروصت

 ۱ | | نار وک فلاخ هنابطنابط "رهطوبء رب هیفام عمهدکه سیاهدکملبم هکغیا
 ن ندنسهنسح تالب امت ,دنقح هیلاراشمرولماربعا ردشلدا دراوت راربخ

 | ندرت هدلاخ و هرزوا كَما هاو بی و هه سد

1: 



 یراکفاكنژرو تنوقزالو ا و دفع ابا نخ شا 1
 مرلتسم یی هنسحتاریئآتناناو نت رح روک ذم ی ۱

 ۳ نالواراکرد كهللا یوم رب ز رم ۲ با ده ددوا |

 بوق كص معاو شما نطفنو س> يرو وا ااا |
 الاح كن هدا نالوا لک ش۰ لا یس هب وسن هطوا تنویمهروک ی ینساو|شعلوا سیسأن ١

 ییءوفو + رار كنهساارف اعقاو رد راک د یخ >هلوا شاط یغیدلوا دوحوم |:

 یجدهدنسهناىع روطاربعا هلباهیلس تنطلسیچفانمنالواراک ردهدکیا علم

 یی هل "یعاسءنوا !كمردت الاصح ۱ یی ۴

 ی هد هسباهدکمردسا نط هز ؟ج,دا طصس ول اهد هرکرب ۳

 هنغب دلوا هدتروص روی و هب یرعوام ندي رول هبا وروا "هنزاومو هةشباپلک 1
 دوخا و ,یسام هوا ایل صم یک یکهدنس :هجاومول هبسور كح اصن ها ۱

 تنطلسنالواراسخ اتفرکی کرک هلارتنراک ادخفپدلو| شبا ارچازونه ||
 دراو یکجدیقسا كم هاکد هلنعر لهجولوا یراعدا نالوارکذ كدینس ۱
 | ده ون اوادوجوم دمت ,«نینبروطا ما نینلود یلارف اسورپ رد رطاخ ١
 تالباغررب هدتب اه دهاشع م داب ز ردنک-وا یک: دابا قو> ە>ردەن ندناتت ۳

 هلاراشم لارق رو.دقفاوارامشا یب ردن ندر ر ینیداوا هدکعاراهظا 1
 یطباوریسدهاعمهبلا سرو لر روک ی غيداء یدیما هفافودیدجت هلا هک راج ||
 اعدا هلعءات ردهدکلبا ینتابوق یب روهظ ك اعوف و كج هل هدا رمو علف 8

 تاطاس ندنتفاوم هنبلاطم كن هج راج هبلاراشملارق رکا هروکهنغیدنلوا ||

 جه :روطار يع ةسبا شع ا فرصنیسعاسم هدفاک نوجشا كل اعلم یی ٣
 "یعاسءهداب ز زاهد نوجا كن ميج شنو قب وشت یزولناعع هکماغیادف یمرب ۳

 || ندنتودهسنارف لار اوشهیلاراشملارققجنار در وزع یکجەدیاارچا هی وق || 1
 ندنفررط هسنا رف روج ا قافتارب , هد هسر| دک! | یارتعإ یافت

 نوجا كلب هديا لامه | طبارمش واهداف اهد هدلاح یغیدلواتامدقمطب ||

 هیهسنارفلوطا رپءاهسیالاحهنرهرد هدکزوک یزارنحادیف هبت رع ضب ||
 ۱ قافنارهدمسس هنایم اود ایسورپ هلیااهیااراش# تلود یسارادم نالوا || ۱ ۱

 قم مراقب ناوی لوم ي هد هاب و كماواو یا ۳ ردیخهنفوج | ۱ ۳

 فلطم

 سس یو



 كما یار بوزو ENR اوج رد

 E سس تاب در | اطعا هگالرر

 ۱ 1۱ RR ا رارقر ندنراکلودنک

 ۱ كن همه" هلئموب هلتهج یرلک دمهدب | تراسجرارق ذاخا هلفوخ كيك ندلا
 | چ راجر ه*هرزوا قوا بک رمندنب اب رایی رط ره هبنستدعاس یرارق
 ر وا راعشاء رفرط یفددنآ وا قیلعت هب :یمو ساع ج هناو | دقعهدنسکیا

 | دابو كهاشداب هددساهدقملوا راظتا یغج لوا یب هت هن لو
 1 کف او یار ین دهد لک و سلجترون كوا نظاموع یغیدلاهنزوکی غاراک ادف

 ]| هدنسهراال۴ و یلاه انامتساترح اعلطع»دااح یفلدنلو اجر وچور هناهاش

 | هبیهاشداب فرطكن هنامنصعیالسءومشا ارظن هناهذا ناههنالوادوجوم

 |[ شعب ادراوتیخده رروویسوم كند او> و رو او! فو +ندنسلواهبقاعل|می>و

 | «دنداعسردهد رک هااکمقج هلوبعوقو هلبا هبلایمومندنخی دلوا ظوم«یسلوا
 ۱ ۱ و زاهد ندارگفرطءهزب هدا وب و هلئ الددا را !هدنفحتاعوقوندا.نان رج

 [ند هم ال یک شرک هب هح ورشم ن الصمت نوح ا رکنا قا و ار دتقم هس اط ءا تام ول

 / هل كلود هسا ارف هدهسب اه دنفرط كح لاح | بلعا ردع ره كدابا دع

 | هبرامر ندکب كن الا راشم تلو دكر هروکهرزوآ نفی دلو | تح اتساوتنوکس
 | هر وطار بع نیو لر هروک ی نس هت ك هب رح تاک رح و قلواردنقمهنسهر ادا

 | یرمبادت یکج هلبا دع ند هم زال یذ اعا كمربو ماتخ هنتاروصت
 شا "رکلاب یزولاهدز 4 , راح یکادت اهرزوا كاتەدا بيتر هج ودااهد

 3 رواک هرطاخ ینجهفار کا ٹکر ح

 € HIRE اخروم هلیذڅ راتیدر د نوا كنطابش هروب م "دنس دن وف ا

 3 4 ردبس هجرت كتا يلع نالب زاب

 | هیسوز هل هبنستنطلسر ار هلبارابوتک+نالک ند انو یوک هبنشراهچ نک
 ]نخ رم کنده «ناتوااضما یواح بل تاذحالصا تنی یلود
 | جرد طرشر راد نب زاعداروطاریعا هدهروک ذم "هماندهعو دیشب
 . كج هلب هواش ردهدورلیا ندفرطهب روط ارعا نیتلودهقشب ندقدنلوا
  شماملواتحندنن افکو نامض ر ع كج هدیادظفاح ی رولئاع ندراعداإ

 سست لروط رپ |صوص>و ند رنجو سکا هی

 6 دجوریا#

 هک 7



 هدهئا او دیس هبا كف راصء نالوبعوقو ردقهب یدعشهد ابو قحرد

 كن هفلتحمرابخ اوشاردهدقمل وا نیمأت یغیدلوا ر ةلیشااج «دننراظن هيب زرو | |

 نالوار اک رد كنصوصخ عفا :فل:هدن-هنامهیروطارم ا

 لازاووحم شاوب شاوب یز راکفا نمدلوا شة اروضت هداج یتالکشم ||
 اونو كج هد یو لاو کوک |
 نالیب هثلوانادمردءهدنابوبارب ززرایادناز یکعشریک هب هب هدب دج تاعلاطم هدنقح 1

 هسنارف هک راوردقوشر درش وند هفباستارب رم نا الموت ته 1

 نالوادوحوم هدنقح یرالیب هدیاتعهاومكرولناعع هنآ الاكل ر ود هزلکن ۱

 فو RN RE 20 سۋ ەر رسوم اه

 E ا اهو E 4 س هطیاو الا هم ۹ جم هل 1
 هګ ور ىس هعتت وب ا رق كردبا تنواعم راه ظا فر | 1

 رد هدعفلوا راطخا یندلوا هک یس |

 ه6 یسهبر عمه ۰ هلا 1۹2ی ەدنرزوتوا كتبنا نوناك یس دانم ۱۷۸۸ |

 ( زدند ر كت العن ن الب زان ةب نان راسا تنوفهدنطساوا e دو ||

 ینیدلواشغلاراعشا هز كن رهنارغتنوفبولوا دراو هب لب ر ۱

 | رایتخایسیغتق ندطصو برحهدنس نام هعظ*تاود وا هریخا تارابخا || ۱

 ییدلبا برفت ك ارح تف و نالوا كردن نیما نصوصخ ینجهوا || ۴
 هده یکج ددی : !لسمهفرط یفنقكن ارم هد سارو قارب هه ڈرا چ ك ۱

 E بلط كل هیسور اعفاوروی !هلازا نوتیسب یهابتش او كشرتانالوا دوج وماعاد ||

 || یدردنواو یسک: انوا كاوانوناک نک هرز وا كەر وباوجربهتسعطق | 1

اسلکهدباب ر وب« هرطصندهلح ام چاق هدالکو ساع نالوا. دّوع هدرا رات 1
 

 جدران وب ن انب و شلو ا تعج ارم هش اردو ل ةع كمطع| ردصوهاهاشتاذ |

لکالما یرلهداو اف رەت د5ا كز ولنا
 |كنءەطاناماطی :رلک دلی ادعندن ر

 2 ری ناب وف دو( رث قرهلوا ندنفرط ی اس ید | ۱
1 

سبا تیاقح و تفصن قفاو ردم فلک ]
 ندنفرط سیب هسورهده

0 aR RTO. RESTER RES 

 ۱ نونو هو فا و دو اتم مو ض رع هلوددوخابوایلک ||
— ۱ 



EEبرد  ETA RESبه و ی  

 | شفلوافوخ ۱هادندنسذوآ منامي را ليج عاسم كرلتود نالوا شبا ماعلا |

۳ 1 7 

  E eاو بز هم یار ۱
 ند هیلع تود نایلوا نک یب هدیا كراع رشدعخ لا هل اه- رج "وق |

 زادغیو قالفا هب لار اشمروظ ار: ناو 2ا كلل, دبا لاص ع“ | نغارفو ارت ,دعب ۱ ۱

 ٤لکتلر |كن هملعتاود یالک وقجعار دشهروف یکردتنا لاخ او درا لوقرب هنب
 تفلاخحمیکجهروک ندنفرطهبءالس۱"یلاها موع هنسارح| قلراک ادفو مو |

 تاور كننعا ترشابم هکنجر یکیكنتلودهسنارف رظذ عطقن .تمواقمو
 ره زاعدا كنهب روطارع<ا تلود ی همن ت طار ارب هلمناکما مدعناناوا

 نالوا ضع ه4هح وره هنس هص و صاع عفانعودنک كرەر دتا تّعفاو» ۳ 1

 دژی, داغعا هلهجور هنک جهد ا تنو امم هتوف "و رب واتیلک رب

TL YE E ROS BE 

 ۱ ۱ ۳۹ ریه "هس م ۱۱۹۸ ینعب هدب نوا كندا نرش ةروب نس
 رافس| تنوف هدنانا وایم رح

 هج ركن ايان ن الب زا 4 یفان
 ۱ 4 ردیس

 | نایملص یساضعا*هفاک كسلحمو و رثعلوا دفع الکو سلاح رب دند ام سرد
 E سوم هدر دم ساحم ندنغبدلوا شوب ترابع ندید

ROأ :ننربوک نالاردهنا وین درا سس ءال واتح ندیشرب  

 9 ۳ رس ۳ میا نالوا ي ه.هوگ "درا هداب وروا

 ب ۲هدعاس«تروصر ,ثنارکا دمو ناماکمناناوا طب هن:هج یغیدلوا

 : |ردیمانالوا لصا حه دنةح نیبلات 1 'دحالصا ر :هنا-وداک ولو رد راکشآ یا

 3 ۱ هنف رصد یتلود هبسور ید تشک برد :دةملو ا هوالع تیفیکرب رر وتوقعت

 م لم تااقلاكنتاود دار و ندنفدلوا دوننخ ندرنکلع ییدروک

 1 میز هدخاک ۵ : روطارعا ابتسوا ردملوا هدکروک هدئروصردی ادیت

 دا ىلا یضارا گرند رم ص! سو دنک ردنا س > ییفجاب و وو هرو

 ۳3۹ قادن هرب رخ "دیک تاکرادت یفیدلوا شب اارجا۰ دلاح يکیدمهدبا

 ی رک فی ا ایی ییراعدااردی افتک | هلدا هر دن تا یعضن



 کن

 ]سی (a لئاسوولردره 2 8
 هنسالیتساو طرض ندنفرطول هیسو ر كنب رلاکلاناب وقوع رق کلیو هکماعا ||
 توعد هسا رجاراقلراکادف ضعب ید ههنلاراشمر وطار: ار ار هلتقفاوهراهطا|

 نالوا هدکع |نطفت نجم اتنكنەب رات قجنا ردققح یکج هدیا ییسهکتلا
 هددسا یللو ھس هنتاود هسنارف ك ةا اض را ەصوصخۈي ەي تودیالکو || 1

aندهشد "هلئسع یغلعماخارب هنفرصتو طض ھا كنول هیسور  

 هسه وب ه داورناتسا ردلکدهدرک سیف وا تمفیک هده> دم السا تلعمو۶غ نایلیادع

 ه راحت هلاکو لم ترضحتاذو یعیدنلوب هرزو نامه ت اك ساتن اذان || ۱

 یهاشداب ملخ ابیرق روک م ن ناھ. ل اح یکیدتسا کا تفلاخهرناتسا ||
 PRI هلع را نبرد هدنفلوانیمأت یکج ہد جات |نیعوق و |

 مف کلا ید كنه راچو یادلو ۱ شفلواا رحاهمزال تاک رحولردره |

 ین رجالا زولناعع هل هدلاح یک دلبا افثکا هلی ےک هفرصندیكنساکلا ۱ ۱
 كن رتاروصدهب روطارم یا ننلو دهسوازر دا تر شابه هان ناک ر را ۱

 هدکءا و ز را هدهجرد ىكىدلبا فو كنەسنارف نوجا كلو رايا نسارجا ٣

 كن هم ندنفیدلو| ههبش دنراکجەدبازاهتا تصرف یاموش یراقداوآ |
 یفیبتلوپكن نسم نم هوا دما ههجور جې نج وار دم وین هات

 شه الالدتسار ادهننامل اطهور اکف و ناک رح ك :ارقاسور هدنف>نارح لاح ||"

 زا قفاوت الصا هرابخا ندیا در وتهلرصاکها نالواهدب اب وب زکانیمختزکفیدلوا | ۴
 لب هذا رف نوسروط هلیوش تن دخت یفر طب تالسمرب ال اکهیلاراشملارقاریز ||
 زودهدب د هتفویفج هلوا م طهنم ئان ديما نیلا ت ٠د حالصا دمع داحما دفع | 3

 توق عیسوتهد هبواسء *هجرد یس دق تلو كلم هقعقح ارد رل وارا | 3

 نالوا ترابع ند. هيض نموا منام هنا عس وت بسک تانتلودابتسوا ہیک دعا
 رولیب هلوا یسهدناف هل تافرطس ههملا راشم لار |

 4۶ هب ینان راقماتنوق هل رات یر تللو نب :رمشت هروبه ةنس ەن 9 ۳
 6 زدیم هجر لتايلعت نالیزا نت دا

 هدنف صل دب هح سم عزام كراکلا یغیدلوا یتا د

 هدلاح یکی دای هلواقفوم هلی هط ماو هلاک ءو هر اختاکو بو رسا یشرپ همش ند : ۱
 یتسهماشنا هل هجو کفی دلو شبا اطح | هدر کنار رګ ور داک د كش ریک هبرح ال ا

 هنعالعتسا ضد ندنول ید یپبس گلسم اعلا عیلبت هب هيلع تاودذونه |
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 | شعب وە اهبلاراذم تلودر اد هن افکت هلی * عام نالواعقاو ندنفرط

 || ما لا" ئ :رممفانممز هطاصلا ون IEE کمد کک یساخاو

 ا لس طب قمع هناسمطا وشادرحو :مفیدلوا ناحطم هنکح هلا
 ۱3۳ 9 زکسهلبا ماتا هلبس ,دافآ:.هکح هلس هر ورارق

 ۱ ابرام دسر او هلیح رات یر نوا كالو انب a هنس $
  &ردبسەجر ° كئامىلەت نالب زاب هان راق سا تنوق نانلوب ض

 ۳ - هئلوا ادب هنسارحا هدف هدوحومنافالتخ | دب وسا 1 ىسك راح ه-ءور

 أ | یمتلوا رظن مطقایاکندزاکلا یفیدلواشعا یا اورمضهنکلاع .دنالاکم

 | یتلودهنارف نو“ هوت كن هروک دمتافالتخا ارظن هنفپدنلوبهدنرلم

 ۱ رک اعشاهیفامعمهد هسبا لک دهن * ت روصهدک,ا-اسا یناوج ینیدلوا

 ] ورم بطروما یرلوا شقروکدونشخ ك كنسالکو ناف ههجو
 | و1 هناتسو د هلا هناوگحرمبا دن تم نیک هراه ینابن كجا یمومیالکو
 ۱ قوجر ه هروطاربع |نینلودتفولوا هسیا زلو امیهدوخ ان وقلواقفوم هنس
 1 ندقعارقتقو هلبدسا كلب هد اراهظا تعناماب د و هاست كردا ادب د راتو

 یدک مزال; هکلک اداتعا هیتر سبهزابخا نهادراوتند هاب وردترابع

 1 هدو مخ كن بن رعنکم ی هیموع برا نالوا °دەماوافنوخەدلاح

 || ثح ندنالاکم شه! لئام هنعارحا كيتا نالوا یری ونه ثنهسدارف

 م رقیراعد كند راچاھبلاراش تاو دار, ز ردیوق نونظم یفیدلوا.دفلو
 |[ ثیثما هتفجهلواترابع ندکمروهک هنفرصترب ز هجالوف تب زاکلا ناب وقو
 ]| «دنکرادنو لاصح-ا كراش قفوم هنعفانم كنابرعسوا ندنکیدلباراهظا
 هذتتح دوخ وم هل سم كر هلن ادعوهر وطارمع | کج هدب | تنواعهدب مع یش و|

 هطارع هک نالسعا ینکج هل هلوا هدرک رم هن كدتابنو راهذظا ی راکفا
 11 ج دد |رعندنکر حوا و رد*دّعفلواتیاوریغیدلوا شغل توعدیهیلاراشم
 ۱ ۰ ها هنشالک و هسنارف كروط اربعا هدهجردكجمد | م اته رللا ییعفاتم

 0 یاری وردا رها بن ترا دتا نی دلو ولو

 || ه راحینیدلوا شمرب وماتخ هلبسولریخ هدلاحیکیدرب و رارق هصوصخ وب

 || هدننعخ مطنتو حالصا سهیل ام روما نالوا شاوا بارخ هلیفراصمیسهریخا
 | هلسهداب ز هتسودنک هدناوا یتیدلو| جاتحهلشرب هقشب ندت> ارتساو شیاسآ

 1 ان داو زرآ هلتیمرک لاک یک | ن نهرا نالوا ق هوا نارک را

 كنود



 "زر وار 1 "نوا رد یو نه و 2

 انما دکعافساور دک هنفب داوا تاد ذهن نیهر هل دج ||

 لادجوبرح نالواروهظ دعتسر ار هلک لعاو وزرآ موم نع یٹباشاو || |
 تنایصو هباقویرمهصوصخ اصموفاشهدر دقت یکیدنیا تیموعتنک ||
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 ا ارقسو ۹۳۹ 8 اکا سو تلا
 كنلودیداقافتالاب هلبتلود هنا فا زقامس ور ىجا رکش,دی هدف ایا
 ۳۲ سو وات سواد رکیز یکتا -شر ورا 8 ا ۱

 اک دلم وام هاعاندف را راست نر E رغاهد ۷ أ

 هلوار دعم هفگوص هر ایلا | نسەنلاغ "هیاکر ک اسع" رم بو دنقمهتموقم |

 یزکو دما لک د زای یس هوخو بقاوع لرممک هقافنا , دنه بلع كر وطارق حا

 هليا هوجو یکع اه او طظف> هدنرسماح لاح 1 هلع تلود یندندفرطریو ||

 یب راق دنلوب راځو باخ هس و غلو لا یرلدلوداناساو هتنارف ن

 هکع اهیراحمار هدر دقت یراةدلوا دهم هلبلارقاسعو ر امار اشمنتاود درو 1

 هدلاع يکي دتناقافتا ذقع هلدا هم راجوروطا, ء۱ یاودءرتلکن ەد زا

 لکش كب یرلعلا تمو اقم هبه رع "دب راش نج هلوا لصاح تب روب هسا رجا |[

 لاح ىمشر هلباول هسنارفكنول ملک یا راوشهسبا لاو و جلو ||

 ةو كچ هل هل وا عفد هعقاو تاراسخ هل ه ش ار ابتخایافر طب رطب ییدنزوک ||
 هس مزاتسههدنافر هژهج ید هل اقدبف رط- لوصا ردق هبجدن ارور دان

 ندنسالکو نالوا ره ظم هتشا*دا ز كو ون. دلارقابسو ر یهو اردکو |

 ه راحل, الوم تب رفظع كتازفاسور یامااطم وشا رکی تک

hee Eوقت لرعا وم قح هلو بع ووو هز وین هرو تڏو اعم  

 ۷ شم سس طب مورخ سو سس

 ےس ااا صا کن ف س مک رک نور اوا
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 ج سد سست

 ِ و او وا نوا لالا نوجا ركل الو ناسل

 |٤ بیست ییساطعا ج۴ تامولعمهزسرب | دهنمراکفاوارانالوا مقاو

 رو مزب هسلوا هدزک ی هنره را زوسند ارا ثنا بسک هدقلخ "هایم

 | هنقالخ هباعتاود ندنرللوداب وروا ردفمحم نمکیدمرک هت دھر ج

 | تلود یکیاو یکعافرطرب ی هنطرفو هروب نان روک یک روهظ دعتسء
 | لود ضء!ندىا ما نا یکلیا دو دح عضو هنهنءاک ضارغا|كن هروطاریع ا

 : سکر وتوو نوح ا ك٤ا هد هاشم نکج هد !بسک كنر هن كن هعفا و ملاصم

 | ندننبدنلود ظوحم«یربغ|لیعحت یرم ها هقالع بسک و لیمهفرطرب مزب

 ] شک كييش؛یمرکبهدرغآ لو هرغسزع رنو هناسرتورک اسع مدقمهامجاقر
 | تاجایتحا یزک اسءرادقلاروک د ءںونلوا ی ظن هدنروصكج هل ہرا ةیچ

 ی باجم نوا قلو اردتسهکع | عزت! یا ک هب هبلاح

 أ کصندهیطاتح روصو هدشا یدیشمل وا افبا هیمطق تاه شو راو اهدننعم
 | ها واتسور رلنون و هنب راکچ هرب و رارق هب یراتلود هجولشاب كناب وروا

 ۱  هسخ وب یر اکچهدیا هدعایم ھل رلعا لومصع ی هنلعتلود كز ولاب رسوا

 زن : £ كا منم نیا | مىنوت بکە د هلم مان "هجر د كنب راتلو د هیسور هلیابزتسو |

 | راظتا هنسع |نینو نیبن هسبالصنره كنروصیکیا وشیمراکج هملبا داحما
 1 + روط ارب ءا تلود کیا هدلاحرهبواواند:اضتقا هیطاتحا هدعاق ءا

 لو دا سو نر اجبق شال | عیسوت یک یکر کی ب راکلمودنک

 . ییغندکشاب |بصغ و ط-ص املک والعاک نساطعاو دخا ناتهدنههنفر هتفر

 ۲ اقدم راس لود عوج ءاثب اکو ردن د هه او روم | یرلک دع | هانا هاکن بصز همش

 ۳ ج هاي | هل زا یتشی>وردقهدهیلود هب :زاوم كنیمک و كحهدنا وع ی روت

 2 | یراق ناو ضرع هنابءوسهاوقم وب قج هقوط هالفتسا ید كن اطرب وا

 دن اجا یر هصو ص عفان نالوا مرتلم هداب زا كنو زودنک
 هس | شون

 یدفعكقافن اوداع | یاب واعز ا ی ین اب بک قلا راوشكابوروا|

 ۱ ۱ a روک لیلدر چه ردق هب یدع ردا اغاب وق یتسهرکاذم ۱

 | 7 هایی انتعا ؟هقاعتمراظن هب هيو رش "دیر اجملاصهوربندندمرب ییاودهسن ارف

 1 :ولهنافنوچدب ها قافنا هاهنا راشم تاودلارق اسور نکلردشعیا

 || هعلکناوهدههاعء زار اوا را لمر ال ہفہدلاحیغیدلوا اراکشایفح هیچ

 ۳ رماني و ا 9 یخ كنتاود
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 RE تب a ا
 هقراعادهرکص ن دنراهظا تم رحوقلتسود هد الم بل رق چاي ا ۱

 ییلکتوش یار اتم نارق هد هسیا شلبا فلک نی ب ةع یافت ا |
 هب وقتانیمأنرنادهننج هبوب هدنهږلع هبسورهدنفور یه قنا بری د ھچک |

 روبهلوا نیماندفرر طلو اول هیسور نوساو اهلتروصوب ندنغیر الوپ شی ا!طعا ||
 لا عتسإ دحرم تاک هس رمل وا ج هدنلارف جوا یلودهسارف هک اذه عم

 یتیساروب هتسلا ندنغب دلو هدنسوزرآ هار دکل زیمتزما یی هګ راجو همردتیا

 نم هننکپ كب
 4 هب یرهنارع تنوف یریفس ای دراسمقعءدهاب 9 هدروک ذم رات ها

 4 ردس دص الخ لی یلعت نالب زا ۳ مه

 هنسوب یتاود اب تسوا ندنرالأم كراتار رګ نائلا نوک یکنود نددسنارف ||

 یتکلتسب سس كنتراح هلو ط هل طض رار ضعه دنرافرط كسر هو ناتسن مصو ۱

 ناینسم یمهدلوب عوبش كدا و>وشیدهدهسنار ذو یھب دلوا,دناما لاصحخ+ا ||

 نادغب و یالفابویلبا تەغتمرچ هدرافرطوب یتاود ایتسوااهفاو ردشلوآ |
 ردعفا وهه س هصوصخ عن انعیبیما القاب ك هن.دودح هیسور دنا لب ۱ 1

 تلودهدنارب نح > رهش نیت هل ته> یسلوافئاو ه,داموشیروهج كددنو 1

 تقفاوم هتل و د ها رف یدعسو لاععتس | هن اضم |یسهدهاعم یافتا هلراهیلع 14

 هروطا رپ |یتسهدامیافنادنعیریفس تيدنوناناوبهدهلب ورد رق هلفع یا |
 یم هتافاصم "هب راج تامام نالوا هدنسهنای» ارتسوا هلروهچ توریدلس ||

 نایمرد نس٤ | فلکت هب هبسور ینپ راط..ونر ار هلرو ھه ید كروطارعا

 لروهج طعف كرمرب و راباوج ولتروا یئاب ماطر روطاریعا هدنکیدشا |

 د E VRE ی و تک. یو و سس نو یاس nane جرج و
 ی ی سو هی نا سه 5 ت E O TEE bi 9 Fal کی

 ۹ ردیس هجرت كتايلعد نال ز زان هب هناوق تنوق 3َ ۳

 هدکت تیبا بسک هعک تک زکهناریفس تب روما دنلارع لاحوش كل ك 1

 مقم هدنیلر هدنزوةط یمرکب كلولناةموق م * صاف 7
TERT۱  

 ۱ کون نالعا ینکیدم هديا بب وصت سمر هل مد یی نت

| 

 هروکاکآ ورکا تک رخ ی فول مدار هددنآضراوعو لاوسان دلو" ۳
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 زدهدام وک ایی وکار وا 0
 لبا اکناارخ اوم كن همسور هلهررو اهفیچآتقواو الوب یغج هتوط كن هز ارف
 اناوب لر هرتسوک دهن اسیاوصاقافر طیب یکیدابا داخلا دن مانتا بر نالوا
 هنانع هلل وب وز دند ارغ برغا یمغلوب «دنلومآم قلفرطب ندهسنارف
 اضع سلو هدفلف رطع كن هم ر اج ار , ز مه هملکد یلود هسنارف یب هناهارب

 ینارضاح هدنه,لع هملع تاود یخدندناب ر نوبلبا ہد افتسا ندنراح عفانم

 یعدینلواش ابا هدنتین ةعفادمكنهدهامع یدیاترابع ندندصق همروک

 | تاودییا هدنلاع یکیدعش هیلع لود بویمةلوا هطحالمرب ناناش هراشعا

 | ندزابلخرولکرظاخ یفج هشت رح هلبکتما یدک هنهبلعهبروطا ربع
 | تافاصمو تابسان«نالوا هلا اب سوا كن هسنارف هلددیکو ب ییصاح ردلکد
 1 ۱ ۱ ردتح هلوا نوادع دم بد رک نعیسهناتسود

 ر دیسدصاللخ كتايلعت نالبزاب هعاایموءیرعفسهدنسبتا نوا كسوتسغا هل
 ۱ | اعقاو یوم یکسج هدیا باذتجا نداوق ییطسوت كن هسنارف هج راج

 | هه برا هد هنيا شمامرپ و در باوج هنبریفس هسسنارف تونا ققحت
 او | كدوا یسلیا تعجارمهنس ةعقاو تاضغیلبت كنب ريق نالوا
 اوج ىكىدردنوك هاب و هدننءعباوحوش كن هسارف ِ هکاب

 د هتشارف هسلبا نایم رد هناهب هنروط اربع هدلاحره ردبا روهظ هن
 د وب شماری حب داوااهدهش * هدشاعهرب هدنرلهب ایم 4 رواهارع !نیتلود|

 هک ههم ضع تافراصع اب ّمسوانوکب نوک نوح ادب رح تاکرادو

 وا لاحت يمان ا بر >نالعا كنهسنارفور دراکشآ ینجهلو | هن" دام "نت

 د هجرد هم" وزوپ هلي وب هليا هسن ارفروطاربءاهدوو دبا طبض ی ءرقةګراحارب ز

 یروهججكيدنو هروک هناعوحدم ریش هلقعیسالا رب رب یس دوا نکیشاک
 3 دهعتم نساطعا هنامآهدب ر>ني> تونل ااض«ایدنسقافنا رب هلی ۱۵,1 تلو د

 | كنتکرحوب كنب روهج كيدنو هن رزوا یسمامداقلفر طسیکنٌک ردشلوا
 1 روکذمروهجج هروک تیاو ر رکیدردمهاو مزا قغلوا سس یود اهن یپابسا
 1 ردشمالشاب هکمروک یرادت برح ندیدم دعس ||
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 حاتح هر ۱هدامایتسدع دة ط) اور هل. اور ۰ EFE ودو

 ی. مارنلای و رطبنوتبسپ هدهمنعاح لاوحاكسودنک یلارقایسورپرولوآ | ۲

 هددسداراروند شنا ن اھ  ولرمسد تنوف ییسلیا هسنارفیخددلوا بسا | ۱ 2

ny 1ندنکیدلی وبا كب یژپا هکر دقوشنزیمهدبا لوق نغبدلواوب یسیقبفح ر  

 هتکر حر یه دیش دلو ا یتسدب ود تادهم ها دسنارفو هعک د شود نکوص ||

 ددراکشآ 1 دز ۱

ERS + ۱9 رد کشر  

: 

 ]هد كن راتهوک لات نم - و فک ی سارق مت تورو | |

 هد هنامز لود هسلارفهر و« هری 2۶ ںوزوک تب روبگیروهج لا دنومذات زالا | أ

 اقىر ورش ایا روصتبمل ی« زو و ی |

 بوبع هل زو هان رد د د اور ید شل 4 دی ۲

 1 كولکی دنوءدقدلوا لعنشم برح "ران هسلوا کود ندبه راچ هاکن ۱
۱ 
 مولعم اسنبقن رهداموشقجنا رولوا هدناز هدنافرب یساعهروط هدقلفرط |
 هسلارول وا دتشفاب و تلع رکار دل و هزکمادقا* .دهع قبض هلبشالن ددفیدلوا ۱

 یهدناتسر اجتبویمروطروط ارپاهبفامععزمهدهاورلبا ینشیاهدعرقویسور |
 نیشف ندنناکرادت ع ون ضب و ردهدکهردنوک ر هلفأق نوک نوک هئسودرا |
 دفع هلب هسنارف بودا كلكن ودكنول هریلوسا رولپ هلبثالک [ یفجاحا کج ۱

 هنساوغا لا هسورهد هس ایم رب نما قشقاهجناو دیس اتغارف ند :دهاعم ۱

 یتلود هلک ناو ندنغب دلوا یورم یغیدلاق كسقوف ویسوم بت رع ضمب ||
 ندنکحهنکد نونیسب یس رھ كخاصم هدنسانآ برح هنگ هف رطوا 1

 هلا هم راجكروطا ریا ردمزال رکع ارظد ناهساءرزوا ةا ەئ زاروش

 دح كنولنامع هدندن یهچوا یدناوانالعا هدهاعم یکیدلبا دمع تالاب أ
 راد ر راسحوجا ارت رانات نالوا ندنس هو هنسلوا طرضهذلادشعا | ۱

 ۱ ردراو هصوصخت الوافم |

 كنايل#!نالب ز 1 ها یر دوت سوت هو تم |

1 
e! ۰۰ا جسم  eا یی تن ی سس دا 1 - 2 ید  



 و و د ىلاي كنار هم ابرو یشبداوا

 ۱ یاری یو ده نا فر هناهیزمءاسا هل ون قجاردراکشآ

 ناله روکذُم هدوروکذم "مدهاعم و ¿ نالواهدنرزواعرف
 كنسپامور قوق-

 قالك هزیلکنا ول وز هدناواوب ردااحم كماع ادق ینردنلوااحا نوتسد

 36 ار اچان كت نهان (هنارفودکخا باخ هنفر طود:ک

 | | ج هوا دقع ها هن ارف یتح بوناوبلئال .ددازاهد نوکبنوک هتفیدشلاح

 .فنجهلوا دنافقوچ كب هب تلکن دن اریخآ ااهد تدمر كل هیعطق دهام

 یروشآ كب ی اص ء كنوا هرملکن قم ار د هدقملف نامر د ی د یک دلبا بارشا

 رم یداغزر جر ندب ندنفب دو هدل اکشا و هءداصملاح

 ۳۳ هداک و اود هزلکنا هلی وام یددح كنسهق توپ لوصا کس طعف

 مارا لوپ تن ضتسا نت می را طه ا,راچ و كرا تعفاوم هنعا كند راج

 1 نال روک هدنصوصخ یهطتهدهاهم هلا سقوفویسوم ردلکددپمر كر یخد
 ی ملب و هبارفس ضرك رروتنوقر ادهناروعص

 | سافلاو مارا هبهرتلکنا هدناب هما: لیت یتساضما كنسهدهاعم نالوا

 ]تساوی راکت اهدفدلوا منم هلربخ "ریگازلار اد هنگی دتا

 ۱۳۱و رو یی دود حد تفاعلا رف هتسوک + رک دقآ

 2 "هاو تابار شا نالوا عداو ندیدمسر اد هل وب شریک هتقفاومرب

 کید كلاوجا یقجناردیا تا انلع یفادلوا بل «دگب ٫ ندراتعا

  نززممعلوا راتفرک هماهنا هلءا تالش اخ یتاود هرهاکناربار قوم یغ هیدن وب
 ۵ هنر رارگت كن اهپاط نکلر داکش »یا عوجرندزوس یدروهب هسارف

 ۱ مش ي راما یسلبا تردا ا . درو كن هتل و 7 "هع دق لوصاو یهداما

 ۱ مای 0 اوتفد قوچ كب ه. هدام بدان بیک ھل هکر زی هر اینا ام

 : هیعوگ "هب راخربار زردمزلاو مها" رکمریو تامولەءهزب هلتقوو :رکملوبهزوا
 || تداصمهسروشار 4, | د , روطا معا نیتلودیلود هزتلکنا هدقدناوا ضرف

  هزسمروا هفیچآ كن هغ الوپ هسارفوایسورپ وروشک د نوت نوت یسدرهج
 ۱ هس!ارولبر وهب دقن "هب اع|هقنارفنویلم قرف ین س دنسو دنک اقا اوتواوارظتم

 ولوو هو لصفره نکرد تقفاوه و هنر لاس هه
 | هایسورپ قر هشوزوبنوتنوت هلددتسوا هسنافابولواراکشآ ین هندچ
 موزا هغع ااو ی هذارف قاب رخ تک ووو روبح هفعشپار لبا لایک

 رول



E i 
 سنر یلیکوشابازتسوا هلهح ه SE ر ۲ #

 نونعهدنا ناسک ۳ نالوا هلبا هم راح كر وطرب اتواق |
 روطا ریعا هد هسا شغل یفیدناوب هدنددصاةبا سهرمضاح هوپ و روا |
 هل "روس كناهرکص ندقد وق دنا دمه نایت قرفلوا رافرکهقواصم رو | ۱

 هدنکی دنیا ترمشاب هبر> ةر اجهدر ورددعب ما یی عوخر هصراکها || ۱

 ندصوصخ وب بولواوخیذوفن نالوا ہد ھور هسیارودندننادههآ روا اربا ۱
 ردراکرد یکج دنا هدافتسا زلاینورپ لاخرد | |

 5 نالز زاب هب یرهنا رغ تنوق هل هدب 'رکس یھ هرکب کا رزح موق خانا و و

 1 ردیس دص زلح نیا % ۱ 1

 هبیلعتاودارضن کال دیش نان هنر ناف | ۱

 تانسا ود هیسور ندقطااب رح قلود هساارف دسر با موش دور | ۳

 كجەردلوكاغو درب رک دقآ آید یسو دنک ب وربدتیا عن هنتلود كلف نس م

 اروم ودر دبا کر قاف ب هب وزرو طاب ا |

 هفاقتا "راد ید ناو د جوس ا بوشل ها رغاو كبرحت ینو دابسو نوچ ا احا |

 ردظوم* یغیدلوا كج ەدبإ توعد ||

 |€ كايت نالب راهب ىنانر فسا تنوقهدنس دنا یر دو ەموف انس |
 ( ردیسةصالخ # ت
 ̀ كنص راج هنر لع تلود رارب هلیسقبا طبض یم رف كنب رکاسع ةيسور || ۱

 تراجت نالواهثح اس نایمر د ,دنداعهردندنکی دس وک تقفاومهنتافیلکت || 1

 ۱ "رم ولم ند بخ تار رن نالک ندهلاو یغیدناوا قیدصتواضمایسدهاهم"
 سالتخا یتاو د هبت ارفیح بولو | تیفکرب بیع یاج یساروب هتشایدلوا
 لب وب ی هبلغ كود نوا تام روک كرادن هدنهلع ینابن كنهيسور هلبآ ثقو

 | ینعمولردن دن دقع هدهاعم هسک هرطاخ یکج همانا بیضرت هلو كئنشرب ۱

 كيارکنیهاشیقاح اهنسهر االام كع رف ديس ور هک لب لد "بینم و
 |هدنسهده اهم هر انیق ی الفتم | ك ناخ بوت وط یکی م هم بط هت كنا ا
 | کر رونقوطهب واناعع هلروکذ م صوصخ ندمغیدنآ و شو د صت ||

 هلبا هيلع تاو د كن هیسور هرکصن دل وی رو هناوب هدنرلهرمص قمر دنا یخیدنوا ||
 || هداصانافاصم هلی دقعنراجت “دهام د ناه بولاق یس هضراعمر یی

 م

2 



 ۰ و هود نیک ویسا تک ۳ ررعع یوئو تایر 1

 kz یزراذک و تک نم و كنافس سوز
 ۲ | ذو یلفح ههدهامهدقع هود یکیدتسا ره بواوالقنسهنوتبسب یخ

 | یمالتسا شررکیدبولوآعوطق«یسوکرب ونادغ) وقالفا یسک جوا
 | جمر وباوج هنكوبام*ناوبد هنایکبوب بول وا ترابعندنراصوص>
 مرو تقو رویمهدبات ا رح هفاکنتسا ندنهفاوءهروک هت [ثطهد هساک د مولعم

 1 | راد نخر دروس یفانمو نانلار ددوخاویکج هنر هن هث> ابههرزوا
 زدظوم ۰ یکج هلی هدبا رابجا هکنج ییالکو هکلب كر هیلبا لرد قلخ ینغج هلوا

 2 ول هوراب او دلو هما قفا ومدن هام هووط رب اتیتودءدلاسره

 rt ر دلک دهاشا یاج یراکح هلا ت ءا 5 ی د

 ۱۱ € نالبزامرزراورمنش ەجو «دزوقط ى ركي كنترامەموق م" هنس

 د 4 ردیس هجر “صال كاين

 وهم لوقتفر یرطییا هلیکسن نن اهمش كلود ةسنارفروا ارعا
 | یفیدلوا شماغ اراهطازونهیتالواعم نالوا هلبا يز هد ها فلا

 j ما هدکدر وتب وقت دنس دام هلاصم دمع هلی ا,رملکن |یلود هسنارفو

 | كنەسنار فور دلم یکج هدب ارا رص ا هدمالمتس | ین الص هل فیک ندنتلود

 ۳ نر ضاحهمص لالغا لاح یاب كنه راح یسال تفد :رظن "هلاحا هب هدام ول

 ارو ن نکیشلنا لوبق ی هقباسناغلکت هیلع تلودارب زودی ادییأت

 5 ل اتادى وب یافت و ی را

 a بودید ندنرط يروا + مس هیماح| هیسورو

TEI و,دنس تایم تن ههو رح دنس ٠ 

 9 ۰ ۳ : € ردي مزاج لاو یاری و دید هاب ۶تن ود *«



 گم ۷ ۳ )ی

 هنن هت اکر ح یک ارام هر 1۳: تن تار | 1

 رو ار هتفه نکردن دروما مهازکءالک| قسما رو هسا ۳۳ تب |

 ندنحایسوب ید مدیا شا وبخ ی ها هدف طب پیر نک
 هدعلوبع وس یکجەدک ۳ :و رط ناد سرا < E هدهناب و بویلوا ثع الصا | ۱

 ب.داف نکیدلباتعا.دهب اهن "هجر د ه هعقاو تآیهتیخدتیفیکوب و نکودا ||
 زردیارادتا

 ی نالب زابهرزواحورشمهجو هد نوا نت

 ¥ ردیس هججرت یس هصالخ لایت هعطق رب رکید 0۰ 7

 3 رگ "هوم درجه نکبا شا تخدرد هلداصالب یتعوکح ورکا |

 واتیاک نالوا 7۷ 1 رحو یتعنولوا دک ا لوق لوق ؟ اع 2ور هلفرط ||

 ندنالا ناهد یک كن و ردشهالر_ و یرهاتعجارم ی د هنسهناخت وط ||
 ر
 هه هسة>اب وقبر < "هلواو بد رد نع ەد 4نا» هيلع تلود ةا هوز

 2 رو وب عاود ۵-ساارف هد-هقوعر هلب وشردق ون

 2 2 تان ردن رزوا ق هارمضاحردق و روطارسعا مة ناو ابر وصت یسفلوب هدفتوط

 2 هروک تو EN 11 نوف ا ی یا وا یررقم

 ۰ و یلفرط ی تاب دو بورد نفت یارک
 هد وعصوددرت لاحروهجب ساع ش رزو تالاب و شابااع اینک هتعدرا

 هلا ( یوټ هرې نوراب ) یریفس هنارف ناناوب هدهنابو سد ندفرطر ردشلو
 ندقیچآ یکجا ب رح نالعا هد اع تلو دكر وطار ءا رانا ھت "را كا 0

 هلا هسلا رُف هدنعوقو كنح هنن رفسیروه> كددن و نکا ۱هدگللوسس هفیحآ

 نی یب راکج هدرا هلبا هم لاح یاب هے اع صح ہیلع ت تود تورو دایسور

 ¢ هعطقر نالب ابهر روا حورمشم هجو ,دن نرانو چت ۱
Ht 26۱ ۰ ا ردسهج ر ناولعت % ۱  

 نالو قم هدندم-رد یاب او نهی را او كن زو مانتاود 1

 رۇيالشاب هفلو ا مولعء ماد ندن زکر شم تا. :بننالکهعوقو كن زف

 0 هرائوب تویلبا مد و سو یر سةوز
 E |زدةوئوغ فطر دلو وا بجوم یزاکف نایخیلیخ لر هیت-ءا با وجابمطق |
 ا
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 یا وا هدمآروتش و ی یمج وا یلارف ایندراسهدناالخ لوالامس ر
 توقیف دراس نانلوب هدسراپهلبا ع كن هورپ تنوقیرظان هیجراخو

 1 ٩۶ a ردی-هجر لتايلعت نالب زاب ان راقس ۵

 | هنفیدلوا یسه-هدقم كناموقو مهء هدورابا زدولوب نرولب .دیلامش قفا
 ]| ندنفرطررانات ردقنره یارکنیهاش اب رقروبلک دقناهدابزنوکبنوک
 ]| هداصا هنووکح ماقم نیزمسکعروک تفلاگابءطق ندنبناجولنامعو تمواقم
 || هرزواینب دلو نابتسمندرلب وتک«نانااارخوم ندهلابو هد دسیا شاعب هلوآ
 رم دقوجهب هب روطارع !تاودیکیابونلرم تام هب رح هفیجآندةیچا روط ربع

 ا ردیهبدیفیدلوا یب هقشب ندماصقا یی هاف كالا اعابن نان نانواورع
  یمهلب هلب | هحاسم رظا كاتاود هساا رق ەس ارجا كن انهلوقموا هح رب دقن وب

 أ كن هبن ام تاود پولو اراش مول»یبفاوع كتکر جر ل وب وندننیدلوا لومأم

 ]تافل وب هروط ارپ نا تلود کیان رزوارظن هام فمن یکیدعش
 نالوادوجوم ه دنس هنزاو» یراتعوک> اب وروا هلو هد رج یزلکجهدیاهرزوا
 1 تعانق هلبساعدارلیش كن قفواكحهدبا ليدعت دخ رج یی رادو ةن هحرد

 | لو قابار سه رحم هب راح یلودهسنا رف ندنغهدلوا ر کر د یراکچ هیعا

 د« وانی چ ملر |هلاوح هب اهب انتعمدا ومر کی دلپاح رش نق دراظذ اب وروت
 یافالاب هلتاود هبسور روطاریعا یرضاح لاح كتلود ههنارف هکلب

 | كقافناوب هله هد هسا لک د دعا یه هکعا من عیم یتا یغید وو هنادم

 < لر اخ ردي رودقمو عسو نواب رګ یل ارفق ایسورپ هنهبع
 هعنعندنمارحا لاک نی راما ریبن روطاربعانیتلود هنر وص هع شراهدابو

 2 مهعهدندزب هدلاوحا هلی و ردرهاط یکح,دا یس

 راد هی رح تام و یکی دا ڈین كروطا ربع دنا دحرس ها كلامو
 دشفتسندنایبیموزل" هچز دلرکمر دل هز بویلب | نط هتو لرد نیراکفانالوا

 | نیتاودهروک هناباور ضعب بویلوانم هد تامولعمر اد هننابن كار قايسورپ
 ۱ | دام ىدىن نب راقسیدنک ن ندزول لوابوشوب وا هل بانت روطا رها

 ۱ | طابت را رامار هدنس» را هسنارف هلبهیل ارام لار ةکال بدم ندنغدلوارطاخ

 ١ | تفد فرص رم نکعهدننعع قيقح و فثک یتفددلوابولوا تقفاومو
 یکلس .کچمسیاذاضا اهپلراشم لارقەد هرضاح عاصم دوخاب وزکلا |

|۱۱ 
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 سل

 EERE ETR ی لر ا

 زم ندتفیدلواهدتعو |فرم نم هلرج یعاسم مز مالک "هصالخ ,نشجفوا
 یهیلا ود مدابادارب | نعي داوا ندهمزال یسلوا نفح ید الز وام[

 ندنرادعو کج ىدا ارجا كەچ ۱ ۱

 نالوا راکرد ق كرواناع ر کید ایا رارمصا ,دکش ات || أ

 ربغس ی هطساور نا روک عطاف هدا زاهد نوح نیکسن ین راقا اسداقعا ||
 ا < راچ غ د هامساووو e دا ی كاكا دام | ۱

 سم

Ny: 

 اطعا فارس روم یسرب كزان ت ۳۹ ۲ یون نم[

 ییکح هملب اا طع| یا انتو اردرهزال واقفاوم هنسو ماو ناش كندر وطاريپعاو ||

 یرص هدنماک نه ت تنکموتوقو لاحتداعس یحدخ هلکعا ااو رارکت اب ||

 هلا یوم فد دلو ا یشرب سو مانو ناش قفاو:هدایز ندلا دنعانائاوالام تاو ||
 هنو د کو مدلبالئالددارب او مالک ؛راداهدت روصكجءدی| بارمشاو مجهفت ||
 ۳ وا تراعنده هاذ راکفادر گكنامدقموبشا مکی دابا شیر دا

 ايار یھ هاقلا ین هطساوو ریب ادت ی هلوب هلسا ردو لقع نالوا ته ||

 بوت ترابع نده كنءروکذم "هطاوو ربا د کلا طقفو یتغیدلوا ۱

 ه هلع تاودهرزوا قلوارادم دن .ريئأنو توو كرمششلو تاکرحو لاو | ۱

 مسومان هنفیدلوا متبرومآم هکعا باط یتسلوا زارباو ضرع سرا

 هل یرلکشع هد هل موش نوچ ا قمامرچاف یتصرفو تفوومدنن نیءهرزوآ ||
 سقوف سوء ل رک هلا یمو» مدد لداردیاوزرآ یزکملوا شو صرع |

 یکدلیاوز رآ هلیمرک لاک یشیا آو یلص "دفاع كن ەچ راچ یسودنکك رکو "| ۱
 ینادهمت واردره نالوا كحهرب واا هنسومانو ناو كج هل هوا وزرآو | ۱

 ینیدلوا شا لامتاو یفرمص هد نه دربخآ "هل اکمرب اد هنکچیلبا ارچا ||

 یدلبا ناس هدباوج مفوم ییعبدلوا یراتنوذأم هقشب ندا جت را |

(۹ 1 

 ۱ 1 ی)هجرت جی نالوا ورک دن ریه هم وا

 7 گی 1۹ # :

۱ 



 ۳۶ E دی دیسماتبا
 | یریفسدیسور مفعهدهردنولردشایاراعشا لود یتکیدلر و رارق هنکح هلک

 دیو قبدصت نب زوق روق كهبلایموء ندنکیدنروک وا هشیدنا تباغ اکب
 ۱ ادب زر هلتس هشهدم نالا> اھ تاعوقو ىب لوفروق وب و هدکعلا

 1 1 ا چأقرب وهدنسانا تحاسعهو) هتسا مدملبا روصقز وج

 | یابلصام" هلب r ae E یرایش یکی اقلا هل رگتارب رحمت

 دج هلوا یلق- دوخاب و رممه> كەنت تطل هدکمبا هب راسحم_ تع
 و وب راح وب یشب التاب كنفت یادت بولوا ی بهو

 یش رام رکی دتشا كلاب اشجان د روک ذم "هب راحت مز هليا هت وار

 . رواک مزالقماوا ثدشت هلثاسو یخد:دنروصوب ردوللوا هعلاط۰ شب رد
 | نوجتانیمأت ی هیعالسا كلامو هطاصم ما كنتاود همور د لئاسو وب و
 گم هعوتمهبلا ییومهدمگب دیدردن :رارعندنلافک و ناس عون رب کج هلبهرب و

 ]| اطعاینانیمآنواردره ی هنوادعبسانم ارب رحتو ارجا یا اهاوتودره
 1 رازکت بقعرد یتا کی غیداوا شبا داربا اکب هعفد جاقر راد هثکچ,دبا

 دم ءااطع اه روطاربع اد هسیادودعمند هم تالبا#راتوناهقاوهدنکب دليا

 ] کبد ترش مو تب هجون نا بلعف تا افکو نام یغیدناب هدنتس

 . هدلحاوسو قردغارب رکسعینوچ هدنلحاوس"رکد هرقارز یع دقبا حاضنا
 ود : اومدن الیکشن هب رګ *هوقر هدروک ذه رګ وكر دب اا٤ را هعلقهدراناعلو

 ن هطصراک زاغ واتوب ندنیدواتعد شفلواوح ها باخ تاکرح
 انعاویشاها وع,دمکب دی درولوا كم دكمرتسوک هناعهخ تالار دب

 ۵ ندهب رحش "هوق ندنفب دلو شعار اهظازارب هدکم ریو اوج اعطق
 یجوعدنب رزوا کوب مدلىا هدهاشم یمفلدل وا شقوط هنب رب زان لتسص ٥

 1 ا او انجل اجار ومب همزالنوګا هاو تدنما

 ج وردت ذب یظفح و هعفادم سالها دون رلقدلوا 1

 E وباوج هلياراشىد عو ىو عر ادهنغیداو |ندتمکح و لفع؛هم رال

 . ندیارابتخایراقلراکادف میظعنانلوابلط ندنزودنکو نالو| ةدقملب وص
 ۰ | راکش آی نوک نعضمداننوب وینی راک روک هد هنامص خر اوطاكپ كرل مدا

 : ات راد ولت مر تل نهج برق ر نالوا

TE 



 تی اسایدامحآن الو هل روطاریعاا شا هار 1
 E د ۱

۱ 

 دیش دم ی ۳
 "هتشر دقع هلیر وطاربعا اب تسوا ریلارف جنا خا هابتشا .دننکیدلبا مزج ||
 ابسورپ ر دلک د هدندمعبت تڪ الصا كهمل | راشهروطارس«اهد هاش لا قافلا ا

 للخوفعضهقافتانانلوارکذ كر ٍءارق هدباوج رکفیدلوا شيا علب هبلارف ||
 كهملا راشءلارق ینغیدلوا شمالا مک هل روطا ربع اتاذلاب ینکج هلع هلو ایراط ۱

 هلیسب روطارمع !نادناخ اب رتسوا ریلارق هک, داق ردراکرد ینجهلواشمروک |||

 هبر وطاربعا نیتاود هل دلا یغیدفاب هب رظن رتسو قاب باغ نالوا
 نالوایسهصن كلوب و 4 هظومه رغ تدوم نالوا شلو,هوقو هدنس هنادع ||

 كناب وروایتقاغتاوب و یفیدُمل ویلا ندکیبا !تقد رظد لاما هه رتا ج

 یتتسات فوت هلیما هاو تفد نالک مزال هنت ارس او تتسم ||
 كردباناس یتسهعقاو تاشو تاروصت "رعلا رف هتشا ردرادیدب یفیدناوب ۱

 هدنس ههجاوم ودنکیهناراشلارقو داقاو تینا راهظا هارو ||
 || هکیدلاقردترابعندرانوب راببس نالو !یداپهنسلءا ت وعر هکغب| تكر جهل هجو ا

 هرهلارف هچل دایادع ند دمز ال یخ تکاب هل رظن قفكروطاره قارقاش وا ا

 ۱ یظفح رکلابكافتاوب هملاراشع لار ق.ددسیارد | یاکتتساو اب ابا ندقلجآ |

 | روك ذمینافناانعض یخدیسهداعیساغ او هظفاحم كدتلود ایسورپ وقغي دلو |
 قب e یکیدتسا كعيا هعلاطم ید و ندنسهملصا "یدایم ۱

 ردهانشایب یجهلک مزال یمشیا لید#
 7 ندنف رطرامداداخروم رخت راتیزونو اكناوا نب شن هموق رم ا ۱

 ۱ ¢ ىس هجرت كلا ر رګ نالبزاب هنژرو ویسوم 9 . .
۱ 

۱ 
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 یداباتئارف اکی یب وتکها ریس :زلکنا ناتو هدام د یو ا
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 ۳ وکذم E راشم لارف ند مضي دلوا E ض 2 یار
 | رها یساطعا كن هنآ تاولعتءزسهرکص ندنکی دا هملاطم هل هلءاک ت ةد

 . یم هلءاک تح نالو ازاکر د هماظتناو تیناقح یرابانج لارف هکه لب وش یدلبا
 یتبامر لاک نالوا هرهدهافو ساسان دب ا نیمأتینب رالاخ ت داعس كالم "هفاکو
 دندن كنس هیضق یتحارتساو شیاسآ تلو درب رهاصوصخ و كناب هروااموعو
 2 هنر مور كنار ایوب راتهج شنل وباتسو مها روش
 هناراک الیتسا "عاق نالوا ظوم یاب هلوا شخیاذاغ ارارمصا ین هیلع تاود

 یر وشا نفیدلوا ی ردا رو یسودنک هکعلا تنواعم

 یریلارق عفو وش هتشا ردشللا راتخا هلند ونک رب هد هجرد
 بارز

 .فاخا كنهنس تنظاسو هناح اضدسا هللا یتسب رم.لاک و هفدجندقفرچآ

 ا يا زلوا چه دوخابو + ازاین ارگ یالالتخا نالوا طظومع ی لی هناوا
 ۱ .یدلیا رادقإ هکعش ریک هلم رکاذمكريبا دلو لئاسونایروک اص هفعلازا
 | دننه اممیروطا ریما ارت سوا هللا یلارف هسنارف یس هشیدنا یحنر كن رقاسورب
 ]] اهادو ربندناهلوا لصاحر وک دعقافتااعقاوردبس«هدامیافتا نالوا دوجوم

 |[ ی هیقتلوپ تار وصقو ناب رظن ك شاادناخ نوب ر وب هشاارق ا--و رپ
 ۱ ۳ رف كرک هیلاراشم لارف تو سعلا ثارب |یسراما تینا مدعدنفح

 داو یش هيو تاکرح نالوا هدنسههجاوم هراس لود لرکو یتلود
 ے !هزاقونالوا مدقم ند تم وکح لریلارف ردشلبا هرا دا هرزوا ها اطءو

 ۱ ۱ هارو اند دا شک د لاحو تقو اریزردمکج هیمرکهنناحتماو
 د وور رکج لادن یزابانجلارف هلتهج ىج هلو |مورلی و دنازیروشا
 TSE ذاغآ لا روتسدر رعبا فاع هنسود اک ییناقح

 ۳ شبا دع هضد رفرب یکداکدا تا واعم دم یکیداک ندنلا هنس هظذاح

 | ندنسیوفیوزرنالواراکرد هاش هزوا قافو نس>لاکیشبآ یکلوا او
 نسب یعاس« فرص کا مازا ییاپ و روا لود هل یب
 صر > یرلپانج لارف هتشا مرلباافتکا هلبا راطخا وهدافا نکودىا ش

 كردیا هظذاح یغددلوا فرمت تار ره و ندنغب دلفا _

 كابو روانارادمک> ندنغادناون هدنسینع یملبا هظداع یس هيا العتس | ته

 2 Sr هی را 4و والا ا

E ON WD 



 رس لوا ۵ یا رده ۱ |

 هن رزوو رسوم ندنفرط ن ر ؤم نوم وم توق ییچل سارق 3 ]

 تست VER ۲ 86 یسهجرتكدارب رج نالب زا $ ا ۳ و

 تنوف نالوبع وفو م هلاکم نو زو ارب هلیسودنکه رزوا رکنارب رحتدافم
 یلارق یرب رفت نالبرب واباوج هنباوج كنب روطارپعااب تسوا هناا دو واف ||
 ك هیروط اربع! نیتاو د یل ارق ا رسو رپ و شب انو حدم هلیسهدایز یخ دو دنک ېک ||
 هسنارف نانلوب هدنیلر نوا راطخ او ظاقا ندقلوا راق رک هنآ اغلا ماد ||
 دنا لب رظن تکرحر یل اعا, تباغ «نمغیدلوا شا رومام نسیعلبا ||
 شيا. "دانا نوجا كنا نیمأنبلج هزمودنک , ینلارف اوراس ردشعل و ||
 ورندنقوقوچربو شلبا نیسحن كلذک یی هناراکط را تج اریبدنرمغب داوا |
 لارقودکةباتموادم هلاصعسا یفانسود كناارفاندراس یارق ااا ||
 اس واو هدک تیا نط نکج هل هناو | تها ه دنةح ىم هیت وپا "دعافكهبلار ما|
 هداف یتفدلواهدک یا كرد یداومقج هلوفروقندننوف قرت كنب روطاریما ۱
 تر وص رج هبه هلوا باتحاندهبراحم كاعوفولاوحا قجناردشللا ]ا
 راوشمو تک رح کج ەدبا زد دا ۱ كنتو دام بس اهدلاح یکیدتابسک تلیهو ۱

 هدنارکیدتسا كیا توعد یهبلا موم هکعیا تبع ندقجآ لغ ەدنقح ||

 یناوتضدلواش ارامش اهدار رحتنالوا خروم ليرات یشبنو زوم رهش |
 FEK Bt رطم ك تاودهزملکناز هجرک او یذشنآرارکت هلذيع 1

 یئاروصت كناکر کج داماد هن|نالوا دکل فا ی بلع تاود

 یدلرا اا ین داوای هم درج هل هدیآ لک هدگلر ۱

 6 نژزووبسوهاضروم هع ران یچوا كنلوا نب , شدم راد «

 «6یمهجوتكنال»آ نالبزابدو رسد تنوق ندنفرط ل
 نالوا فوفلههءارب رع نالوا خروم 1: ذرات یسیکیایمرکیب كقت ۱ 1 4 13



 شلوزو هات ییدوا شفاع هلو بتوان رق
 اار راتود ایندراسو اینابساو هبسفارف ےلوا ش٤ اكر نب یروکذ «یوافتا
 | وام کیدلیا یارتعاو قیرصت  یتفبدلوا قب اطم ەن رار رب ییفانم كنتلو د

 | اڪن وا ثكءردتا لیص# یتفافتا كنتاودهیسور هنسودک ییلودهتلکنا

 ا ا مسوا قنا مالفاص ندشلارف هنا ارفیجد یتعیدلوا شابا حالا قوح

 ۲ تع ندصوصح و هریندمل هلوا دقع ءدهاعء هدا یرلتاود دس هرو

 8 را اوب یا فن لاک ناو د هع ور هلا هرتلکن !ندنفیدمل وا

 . هيلعءاني ب رولي نکی هدبک 4 هاو كثب راهومسس ود لاص ا دک

 اب رةسوا میز ردولاوا هرکازهجوبا ریبادت نالوا ند همزال یلیکشت دباب وب |
 هکنج هړنهږلع قامتارب بکر ندنراتاود جوسا هکلب و هزتلکناو هیسورو
 | نالوا یا یاودایرتسوا كنس ودنک یلارق هسنارف ردلک د یشر كچ وک ك ہٹ یک
 ی هدنن روص شمل اق یفاب هله ج ضەبز ونه هس وب رویقاب یم هل ر طز شازوپ هنق اغا

 | نارق ایجوساو نالعاو نایب اکب هلنعرمس هبا رم نکم یتساروب روب وتوط
 ۱ ندنو رط تای" تنوا«هوب هداملصا و ندن کج هيء هدب | تکر حزمسهبدقن تنواعم

 ۱ !امولعءو فوقو یکیدلی هلوا صد هدب اون ندنه دلو ا كليب نح هتل و اار <|

 مرديا ساغلاو بلط ندهبلا راشم لارق یتسللا راعشا هفرط افطل

 ¢ ندنقرط نژروویسوم ارو‘ هلع * راتیسادب كل ولبا هموق ر * س %

 3 ىسەجر كلاي 1 نالنزاب هرام داد 

 هل نا نوکیا شم زی کباخروم هلب رانیشبییرگ, گاضوتسا
 |۳ هبناوبهرزوا ترمصب وظعیتردةنناسناهک ردرا 9 تاعوقو ضهب مدلوار ذم

EHSتمواقف یتاکر ح لن دیظع* لودتاموفووالثءو رولي  | 
 pe هدکعلا هفاخا یی هینس تنطلس هتشا ردا نیعا هدنروص نه هئاوا

 یا یلارق هکر دءددجردرب هروک دم "دیهاد یهدشکاب هل رظد وب یجدهب هیهاد

 ۱ 5s هنب رابتعا هدلاحیییدلوا یجاتحاولمم هلیسەداز دلاس مو ےلص

 هبهروکذ م ههادنیزمسکهروتک هصبتن و لاخ زی لو تینا كنکلاع

 ۱ سلح یسههلاطءو یأروش هدنقح هیقرش ملاصوزمدقاب هی! یدیعیرطن
 | هقیع تاظحالم قوج تابندنفاذاوا یسهنعطق "ههلاطعو یار كنالکو
 8 تدشا كلرعلارف ردقوب هابتشا هدتفادلوا شفلوا راشخا هرکص ند هلاکو

 1 صرع ادم جا اوا رخ ره طع ا

 3 33 € هوا ۳



 کلا زی ادنینر یه ندا اش وان و تا |
 یتقو كن برق هزب كن هتاکناورذیفاک تاک افتکا هلکمر دلس یزهاین
 ۱ نامههکمربدرب و رارف هصوصخ وب ییاهباا راشم تود مرا نشه هک |

 هبهروک دم 'هبراحګو كع !ید-ع- راهظا هدنتح هب راع نآلوا هرزواقءهالشاب ||

 نمهلوا بدن ملصا ندکلیا تاب اب وق یتفیداوا نم هلخادج ||

 4 ندنفرط نژرو وبسوماخ روم هلمحم رات یشب كولبا هموق ره ۶ ||

 4 یسەجرت نیایلمت نالب زان هرام داد 9 |
 یودنک هلسودنک ییالوطندنشلوا اضعال مدح هیعطق هما ده ع ۱

 و تک گر تر |

 نسحنالوا شفلو اهداصا هد نی تلعیناویزکغا مس ه4لایموم || ۱

 نالک ندلل e كعا مکع هدهحرد علوا ضقنو داب یاو ۱

 تانیمأت كموزراو لما نالوا راکرد هک | فرص ی تنواعم |

 تامولعع كفوف ویسوم مردیا اجر یزکلبا مالک "والع تسد دص ۱
 هب هلل ادم هلماک "هلعاعم ردنا ننی و ا ب ودم د فالو 8

 لاضاع قامت «دنس هام یراالودهلکنا هلی اهسنارف د مرايا لومأم یز رهظء |

 تونی تار یر تا قیر |

 كنامهبلاراشم نيتلودركاو ردهح هلواروم هلیسهدأب زهدنق- يزبصوص اا

 رمالا اهن ورلّمج هلو | تلال علا هرکی د ضارغارلن و هسٍ!ارشو د هقر فن هم هناي

 ىب راودنکنوجا كن اادب رلیقر غاطرب یراقجهوا راتفرک هننوقوذوطترما |||
 رد بتا | ۳

 ( ندنفرطون رتسدتنوقاخر وم هل ران یشب كنلولبا هعوق رم هس و |
 ٠ یسهججرت كنارب رخت نالی زاب هنژرو ویشوم 6

 یکیدر وكنا رقاسورپ هی همق*تاغلبترغداوارومآههنسار بالا | ۱

 نالواهدمه> كنار هسنارف هک هلب وش مرد ارادتا هراعش ا هزکفرط اوج |

  هش رزوا هرمماح عاصم هلسودنکو مو AN زییالوط ندنداتعا ||

 TELES کنار کاو |

 تست

NEE 
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 داتک ی بی SF هسوموالبلروطارب

 انشا نوا یداتعم .هروطاربعا ین رازارحاو ناي ندا تاش

 هودنةهنم قداصو بت ند: ماب رقا ردنا ناب و ضرع هلتماءهتساو

  قشدلوا شا و رجایی نالوا برم هنصااخ رادف رط كماظ-و

 هجرکار ارب هلا ديما نج هلو ا رع" كنس هعقاو تاراطخ او تاغیلبتوردب الومأم

 ییسهصوص تو هيمو عفانمهسبارگ هلوصح" رج یدصاونغا لوم ام فالج

 |یکح هل. اد انا كنلارفایسو ریو نم هبایسرب هقشب ندکع :اذا2ملیلاروتسد

 | ينابنورارقك روطارپع اب رسوا كتصو صخیسغلو لوکثمز وه ككل
 ۲ . «دیلع تلود كلام ندنکیدبلبا مرح ینکج هل هلوا یرثأت 4- رزوا

 | کن عفریناصءنالو كبهداهفاخاییاب وروا هدلاح ینیدل: الشاب ههبراح

 اص رفوتفورب ج ,دک با فلک دەنا رایت ۳ شیدقعداح ار :هرزوا

 | نی دا ارتشی دلروط رج هب هناضرفب تهر ولو هدکاللاتوف
 نکا ردراکرد ینحهلوا ظوظح بجوم كهيلا راشم لارق كلکمروک
 ار دن ون نر عو يج هوا منام صوص وب یس هصوصخم اعلاطم

 9 ردکحهدبا هدهءرد

 ۱ ۹ رپ نژ روس ومت رو هریک |یمر کلن و تا هعوق ره هنس

 ]| قمالوا یسهبرحم "وقهدرک دەر اقەد صال افصالخ یخ درب دن نان روک ماص

 سیا

 .E € یسهجرت كنااع نالب زا هب یلتراب $

 روط ارپم اار زردفیعض كيیدبما راکم روک یتسایاتمادنراهلتاروطاریع

 ت لود يمهمقاو تایهعت و سما ماست الماک هنتلو د هبسو ر یتسودنک
 :هکشلا تعباتمهت کی رح وارد رج اباد بسا :میسارجاكناھيلاراشم
 ا تنواعمهز فزوژ ی گياهفام عمردشغلوب هدکشلاروبحم یتمودنک

 هظفاحم ندمادهنا ی هینس تنطلسو یلایکو ا كن هب راع .دلاحیکیدتسا
 .هلاصعسا یه ريخ ههو هتشازلکد سوبأمزونهندن رلصوصحخ كب ءدیا

 || عرف هلیط رش قماملوبا دعامند هیبرح نفس و لپ وطیمرکیر ادقم یورحدوخابو
 ۱ رولی هلوا كعدا نیمأت 4. هم راح هسور یتفرصد تش ۰ راکسلاناب وڌو

 | ۱ ٤ ندنف ذرطرامداداخروم هر زاتیشب یرکی كنس ونا دعوق رم هنس $

 ۳ 2 و یسهججرت كنار ندا ج هنژرو وسوم #۷

E 



 ین هحطق بصر نالوا دعدم تنش اما او رقم ۱
 لاک اواش ایش اظوهف اک ك هروک ذم تادهمتل دنا لاصحتا هتلودهیسور 1

 نام وا هب , هزوک د تادا لاک تک هنسورلبااه د كنو ندنفیداواشعا ۱

 ردنرابع ندکشاثاربایهوعفوخر هغاانرواو قر وی هب زواج تفصرب

 .دک |سرفتو س> لا ن ەلواز وەک غ | هل ده هرات اره |
 یشر_ یه كج هدبا مازلت عا برو رب والثعوب یرلب اج لآ ازق هکونلاحا ووا | ۱

 دم هلسهطبار هتشر نالوا هلبا یلود یور كروطارعا ندنکیدزوک ۱
 دب عضو هنمادهنا لر د.م هنوروک هداتدره یطفا عك هلع تلو اپ ۱

 هدست رکنا تلفغ لاوحا اظ ندنفرطآهنلاراش«تاودو نستا كا ۱

 اردا نکی حرولو ا! بج وغ یه دهن ا:دلاح ینادنلوات,اعراوق هن ەل اضم را ۱

 یمیدنلو كنه مس تنطلس نوعا قلا هصح ندنناکوزتمو كا ۱

 یاود بحور هدا ر هلهجو رپ گج دیا ,دافتسا نان تا ۱ ۱
 نادناخیساءا مسوتبس ؟ ردق وای تیم رسوا هسرولب هنازقةلزھ ۱

 شحاافیاطخ ید همااط نالوا دار ار اد هنا اؤ ا ندب هفان«كنروطارم | ۱

 ردهضاعلا ةي و لامار نالواقح دهیم هللا خ الصا لا 4 راجگهنسزوبفکلب و 1

 دسورهنسع مفا باسنک | رارضایاودر رکیدنالوام جادو |

 هسیارولپ هثوادع ناک دسر قوخ سا ت رزوا یلودانتسوانوگرب ,كنتلود
 یرلتاود ودنک كنتلوداب روا قرهلواواة> هحردوا یخد در اس لود |

 || عتگرجو موت بسک ار امضا لودندیااضتقاهلرد | فو ندهنوزوا |

 یرلک>هدناتهباتمثءایرلفدلوا شم و كنب روطا ربعا تود نوا كأ |

 رابتعا هنا یشحو "دعاقربوللوب یلاعت هللاذاع ردند هال ققلوا سابق
 لك هتل وب طباو ر"هفاک مد یک اراک هلاح ه كناب , ورواهدلاحینیدلوب

 لالتخ او شروشنادرمر من |تفوژایخ دكناب ورو و مدد هیموع تو |
 نالواهدنقح یمیراکتوتفراکف ار وطاربمع !یرلبانجلارقر دراکشآ ۰ وا
 كدام | نالوادوحوم ان هد رلتدب نده دلوا قداصاءاد ةدنداقعا وب ۱ 3

 كلا روا لا هم هکلب لک د كکداع نالوا یرلتموکحو را. سم |
 یج,دارطخ ای اد كروطا مع یتمیدلواترابع ندنس هضق یسهظفاحم

 كروطارععا ییهحورسشملاوح ۱« هنفیدلوایموزحماب وق كهبلاراثملارف

 ندنالکشگنءرضاس لاوح اوز !فوخالصا ندکع |ضرعهنتقدراظنا |
 ا a تی تا سس سس

9 ۸ ¥ 

 د سم یوم
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 1۱ EDS روطا زا

A AE AYالماک  IT 

 ۱ عمود e هحەداس ارت درز لرد | رارقتسا نا

 ۱ ۱ ت؛هدی !تعسو پسکهداب زاهدو شعلو !نالعا ارخومهملع«ابید.اوللوا

 | ,نالوا | شاوا هش دی او فوخثعاب همیقح ناتلود جار ند: داوا ظ ويم

 )و یدیعو هراهارب چ“ :رربدتآ سج یقیدیدحم كن هعدو تادهم

 فیلکت ندنفرط لود هیسور هرزوا قاوایسهمب رس مت كنسهب ولطم
 نیت هلاماوقب وش ی هبلع تاودهللوبق داوم ضعب نالواشغلوا
 قو یفیدنوا توعد ندنف رطروطارمعا هک آن احا هنسودنک شرو نک

 > وب ثالارق ىدا شلو تب وع اهداف اسا كني رلبائح لارق

 | نالوا لصاح نیت هابه* "لج یعاسمو ییدتا ثشز هلی هجردن

 || هی هیلعتلودهدنس انار خر هشنوکر دا لروطا ربع | هتسح هان
 ]| .قلود هسورهروک هتفیدئلوا نیمأنونانوااضاودقعهدننب یتلودهینور
 | ل ب ولطم "دص ر ىس هدهاعم ترا ارش نالوا ول هدب افتاب هد

 بور طسوت نالوا شوا اعدتما ندنفرط یروطارع اب سوا ردشغلوب
 8 ۷۳ واهدک | نیمأت ینوصحكداوم نالواندنسهب ولعم "هیطوت كنتلود

 نامزد ه هد تروصز وام ند دح هققح كنتاود هیسو رهیلا راشم لارفهداتا

 1 هرطاخ ننیدلوا یالطاو فوقورب نا لروطاربع|هزامدا یتیدلوا شغا
 || ییدافعاو تالما نالوا راکردهدنهح یک از كروطاربم اهدلاخ یکیدروتک

 | روک د ههدنس همانا یددچ روطاربء |هبسوروردا نظرولواشعا بیدکت

 دسور روطاریعا هکمادام هدا ; نهریک هنس هک اح ك ابسانالو جردنعو

 ۱ تان یتسودنک هلتهجو ردقوب ینامولعم یھ ندنسهننآ تابن كلتلود
 || یفیدنوا یشرب جر دباروبجم هتنواعمر اهظ)احطسهو هکعرب و جاورهیهروکذ م
 ۳ دور تادهمتنالوا شاد دخت هدنسهنایمنیت روطاربعا ۱ قو دریادع ندندومو یتسودمزال یاکیاراطخا ههیلاراشروطاربعا

 ۱۳ تو د هسبآ یرلب انجروط ارعا بولو | یظفحم درحم
i 



Ew) 
iماكا كاموتو نالوا كجا وار ضم تیغ هسبلوا حوا  
 ؛دصوصخم تشماودنک هدلاوحاوللطوبهلغلوا لع یساقاربهنسدیقافتا ||
 روع هکعا ا هبهروک ده تاعوقو ن وجمآ یسهیلابقتساو هملاح ا

 دعنددمزال یا منک هن رابانجلارق نانلوقفمو تسود نگج هيلو ||
 هل روصهقسا ا !هد دعت یکیدلک هرو هطلاوح اوللط و شا ی دنا

 هنفح هلوایرورسط مهار د رګ یار > هل وب و هنکچ هبه هديا تکرح أ

 ینجهلوا روح هت رابتخا نوسلو | هسار واوا ےکرههقشب درب ودنکءاخ ||
 سح كنلارق همیلارف ینکحهدبا ذات ایخد ثنسودنک .یسازتسا قلا ا

 ردراکرد یيکچهدنا سرفنو ||

 4 هسنارفااوج هر رشت كنولابرتسوآ هدنرب مرگ, كنسوتسغا هعوق رم "هنس ا ۱

 هک هرضعتابن نالوا .دنقح هملع تلودكنيرلناو داتسواو هيو ر ندنف رط قلود )|

 46 كر رقت نالوا شا هلقهلنراهم ی ی هنب لهر معمو 3 ۱
 ¢ یسهجر % 1 ۱

 هده وهدعبوارجا هی » سود تنوفهدنءراتید رد نوا كنار < ی

 تامدفمنائلوا غیبت همه و افسنرپ هلم هطسا ویرا ذکی صم هسنارفمقم ۱

 زارق ىتبدلوا شنا تراس هنر اشنو ناب یرباج لارقرکصن دهها | |
 هلیسهطساو یس مو دتوف هدنع راتیسکبا نوا كنب راجرهش هننالباشو ۲

 هد اشمو هقفاومتادافاهدیز ندناحاضبانانلوپ حردنمهدربرقت نانو !اظعا | أ ۱

 هد وط ابماو یزاکتباقح لوصا هام مد شاى و2080 1 ۱
 ثحاس هقفاو«هطباور ولردرهنالوآ دوجومهدنرانب و یتسودراکفانالوا | ۱
 هدسورز "ه>ود یان ندا ح تلاوح او تماخو كن هد امو هدنعچا رم ەي هفباس ||

 اطعا هلحسهطساو یسرهودتاوق نایاددرت هدکعشرک هنالیصفتنان روک ||

 كلارف یتاعلاطمو تاظح الم نالوا رطاخ رداع هن رزوا هقرو ناتلوا ||
 قرش كابور وا یتاینمت كروط ارمع ار دینمهرابسود یا ضرعهروطاربعا | ۱

 هدیابوب و یتفیدلواهدنددصیينمكنهب راع نالو | دک. یا هفاخای راف رط

 چه ك نهناتسود تاراطخ اوت اهل نال هلکندنا هدنداعسردو هدغروپسرتپ ۱۲

 هلعتلو ددرحوردهدککلادیما یرلبانح-لارف د یتفح هلوا شمالا توف تیر ۳

 دقع كل وق ی افتار هدنسهنایع تاو دابر سوا باق ود هیسور قرداواهدنهباء

 یوو و

 : اب ۱ تیام دا انج لازم عوشر اد هشیدلوا مدقف وا اکشن و ۲

  rدم ۱6
 . Teaو وو اي تب ی

e 
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  EKورد رد و اا ۳۹
 هن ۸ح ندا ید سەل دەدى راکانامح راکفاهد رضا لوا یناسنالوا ۰

 شو ییداةعاومرح كيلا رقاس دراسهدنراصوصخ یکج هملبا غیا ۱

 | والطوا راکفاو ههلاطءوبشا ردنرابعندکلیا شرابسو هیصوت یرککلک |]
 قافتاو ءرکاذم نمجنادفع هلباارفائدراسادتالا كريلارفەدەر دک«لاو>ا [|

 رولم هوا ناک ناعصرب هنکحهدا یعس هکلبا 4 ۳ ۱

 یازده راتیسیکی | نو|ثنسونسعا هعوق رعاهنس هد

 ۲ € یت هجرت كرب رفن نانلوااطعا ندافرط یس رعود تنوق وف

Eك  

 1 ۳9 لاوحا وشارار هلکنو ولردا راعشا هناتسود نسهرسماح لاو>

 وود E Ey ررر ناب هب : دزوا

 ااو ولو دره یج هد تاوحاو ونک مور
 شاباراهطا هنسودنکكر هیلبا راسهتساو لاّوسیتهددلوا هدارک رص هن یتاع

 1 | تانيماتنالوا عقاوكنب رابانج لارق ییالوط ند داماو تینعا یغدلوا

 رد علب اراب سا هلتبطوظ حو ید ون شخ لاک یرلبانجروطاربع نسب روت
 | نالواهدققلو | هفاخ نفر طرب كلاب وروا یرلبانج روط ارعا نیکد هب ) یدعم

 و REE ی شیاسآ

Ea5 تاراطخاو تافل" ولردره نالک ندنا اا رکو  

 | ا ۳ رز ونشا دنا یییا فرم رم > وا

 | EE Ss هود ES دسقدمراو هلاع "هحرد

 ع REE ھاتە یتا ردقوب ءاسشا نب اق ر مس رجا

 لس

 ۳ سس

۳ E 3 ۱ ی 
E ۴ Ob TR 1 ا 



 یک وه سس ک نوا ید زا |

 هنن رک دشربک هحزسهظح الم هشوار لب وب یراننب ۳۳9

 ول دانا |

 «(ندنفرطلوزاوش ویسوماشروم هلي اتیزوتوا تب ی تنا |
aردیسهججرت كتارب رح نالب "راب هلاررو ویسوم $ -  > 

2 

 الیتسا ی راتلابانادغب وقالفایروطارسع اانالاهروک هن كنورپ ود ا 8

 ہدلاحوب وندنکحهدبآ ر یی رانا نالمور دلال كل: دعا ییدلیا ]|

 كرد االنتسا یشلامانالیمناماوا ارك هدلاح یغیدلوارمقفمریلارق ایندراس |

 هر ؟ضورولک هنشنا هلبسهدات زى انکمهداروا ر هنیمک ندننرمص كت 1

 هل ساک تسارهدنروص یفاومهنهاوخذ یشیا 3 1
 ان رس واو هبسور هتشا مردبا ا سا روا هلا راشملارق تب

 اشدراسهدلاح ینبدلوادوجوم اار ن تاتو او |

 |نوجاقلوازک» ولعه یغلدا وا هدندیماو تبن كا عافتناو متم ندقافت اوب كلت

 مردیارضخ بسک هل. اراهشا و ضرع نسهصالخ هوا او تام |

 4 ندنف طرامداد تنووام اس زوم رع  راتیس2لا نسو: سغآ هموق رح 1 1

Èردس هجرت كنارپ رحت ؛ نالب زاب هررو و. وم ٠ 

 |مهدراکفا مغیدق ار نوک نجآ یشیفویون ید الو |
 یناکما كاع راق هبهیلع تلود علاصم رم الشاب راشاب هتیحاصم هک -مدمهلوپ ||

 قافتالابلبا هند ارفهدل اح یکی دلک مزال ی سمر وباوجرباقلطعو ا روک, |
2 

 قماو ى RR ی .oe دیو هدیآ تل

 1 ا

 2 جد هو هنر یار 3 ۱

 هکردیس هجرت كتاباهتنالب ابو راوش# ۱

 . چه ندنانبشت نانلوا رب حوت و د ۱

 ردقهنامزوآندب در وید ابر ھت فو تاکلک:!ییفجدیم هوا بوناو ادعای شرب || 1

 | هدنسهابماب ویو لودو یکچدب رند وزوا یراق |
 سس وه یون نوت 1 حس ۴

 و ^
E7  

1 

۳ 
1 

۱ 
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 کا وب و دیشب ام ضوب نوا نا 9 زی ۱
 ۶ |رکح نوت نوتب هدزکد هرق ایس ور یس هر زجعرفرولم هلو | ترابع ن دن
  1 و كج لک مزال ت وط هد شحو فود زودنوک دک ٭ ین ەملعتاودو

 وب هججاتمكب هبتهج یرانیلوردن كحهدبا لیهسن نسل تک

 . هگمکزاوندیرق یه روطارپعاهلتهجوبرمهنیروک نک یرت ندنفیدلوا
 ۰ (rk ندنفپدلوا ترمضع ردقوب هدنزاکنلاناپ وقردیلت | بمغرت

 RES كم باش کالب وب بولوآ نکی یلغار
 : 2 تی ؟,ذفر طلوا یب دودج هیسور هدمه ورولو ارا دم
 فو موم نیت هو بمون ناتو و یروشا کب
 زا یساروتک هلعف ها رها نیس یتساجارکآ مرد | اغنر
 زدییافیکنوربا ی دو ادم *هب هر وطار | یتیرلاکلانابوقز رب ر دشلرارق
 رد عسل سجادی و رمانه د نجوا تک رحهدکیلر هد اقتعایدنک |

 |تكر + ەرزواراوشمۆب هنب هدد اعر ددسا اردا لوق یز مف یلکت هن رق رک |

 ] ییدبلعتاود یار كنم هزتلکنا هنيا رولونهدتنلاخم هع رایت

 ۱ ]] «بلاح تفیقج كنونب رف یلدرخاکناررکا ردقها ر, یمهنکیدلب كنب رلنجش د
 .هد هسیا لک د هداني كا درت اهدنافو یتسراکعمط ضارغا قحهلوةروق

 رس دار کتک حریر هم یسدرب در هدن داخلا كیرط یکیا
 لار دفاوءاهد ر مشا مز تروص یعثرب هک رکسرولهدرسقحناردقروط

 ۱ ا هلن و دات ر اتمع رک اهم یز شح کروم

 1 1م ذعشطقفردند ردع هل و داععا نهر هدفح لوا را دباب هدنفلفررطس هکلب

 ۱ ادا كئهملع تلودهسقوفویسوع رکلابنولوا تجاح هن یل نمار وب

 ردنقم دبارحا هل رمو ونک کلا ییهداموب ربا رب هلزموز را تدش ةعتم ۱
 9 یاغنا هل ریس هسبا رلوا مع هه بینا نهلول ققتم رک اویرمغت دم هوا

 ۱ م قر هاب قفتم* کلان هدورابا "رف وکس مو ی میل ویک ندتمذ
 | یتسوملیا تاب مر مع ابن ردبا سالا ی "رکعالک | نەخ هلو اوفعم هلزماملوب

 کش هن اه, یسقوفویسوم ر اد" هاعش ركه به زار نیزسنکفنود

 | ىج ران داود نالو | بعاتم ةَضفعو ناش كاتلود هن رزوا دسافنطوو

 کو ا وک وب توست باوا
amanan ج 

 ےس



 نوا یضاطهدیا تسو اولا یادو صو كن وب هدنردقت یعوقو |

 ردہساتم کمردلسب یدینیدلوا دوج وه یسهیفاک ناسا كنلرقهننارف

 < نرروویسوماخروم هل. رات ید یرک,كنیزوغ هنوف رح دن

 هک ردیس هجرت لیایلعا نالبردنوک هرامدادوسومندنفر ط $

NOTES ۱رفع مزار رح نالوا خروم هلبخت  راتیرکس  
 نوت ندتروص زکگ,دتا ارجایتاولع مکیدردنوک مد باراشسومدب انا ۱

 هلن راهم كب , هلا قیراکفانالوا هنر زو | بورش "همهم ےل اصمیسقوفویسومراب داو
 هد هس | لک د دید ەد ەبتىمرمكچەديا وزرا | یجاتنكنوب زکسشعا رابچا

 رمل لصا یدلوا شا رق ینامولعم نج هارب هرغاکرح قجەلواەد ورايا |
 یی ر بادو لوصا كنه روطاربعا هیسور یتلود هزلکنا هتک نالوا مزال ۱
 هزلکنا رکاذک ردوشهدامقج هناو | جانان ویویدباقءالکا تکی دنا ۱

 ردکح هیلبا باتتحا ندنحم ور هده سرا "رعا تفلاخم هیبادت لوا یلارف | ۱

 2 تاراطخا كح ملک مزال یارشا هنس الو شاکنا هلټعانف هت اعااطم وب هنشا أ

 یمالک و هرملکنا یسج ر مردباروصن ت ر وص یکیا زر هدیا بیر هروک اک | یی هدب دح >
 ۷ یسهلیا زر واوا شکو زرا هنعفدهسلوا كج هل هلک ندفرط هنرهبرخ 1
 7 هنعنم كب رح جد كار ارق رار دبا رفن ندک؛روک هلنروص هنامصخ هب هیسور |

UE ۱ی بولوا یسوزرا با  E < iA SEE 

 س

 لوف 5 هتنو: لاک یی اکشلاسلژاسو "دفاک نالرروک ۳۳ ۳1 رو ۱ ۱

 كنتلود هرتلکنا بو دما فلکت هلن وب یس ه ات سود ط ءوت هب هن رتفور دک + هنا |

 هرتلکناهدهدامساس | رم هوا لج هبانعم هفش ی د ی هس هتف د باج و طاقت |

 س هظح الم كن هبسانم قرط ج هو لصاو هپ هعنن هدک دل تقفاوم هلم یتلواد |
 تروصوشو ریعهروک لوب فیف>ندنفراکت هب هس ور مده ط وت هد ایوب رول َ |
 هناربرحم مغیدلا هرکصلاند:داهسرد زکلا بوباک بسانمان هسقوفویسوم ||

 علصوب هلغلوا شعالشاپ هک هه شزونهندنن ان كنم راج هینس تالطا سهووک ||
 |سفوفویسوم هدنس هجرد كار اکادف ینج هلواردتقما و یار هشزارب اهدنناب ||

 ییعقوم ك هيتس تطل ندننا دف ه,هطق ت ناموس داد ورد ى0 0| ۱

 رامندنمواقدموعه یتیدلوا ده هکمردن | نظ مر د | فک هلا باس ۱
 || هسیا بک ا سس یدنک هسیاردبارا را هب دخالت[ ا
= 

۱ 



GE ۱13 02 و ی اه  AT۷۳  . 
ِ EE AER ۳ E 3 

E - 2 د 

۷ 

N EESو #& 9 2  

 ےک

 ۳ لاحو ا یهو ثیشتدنواسالب هنسارحا كنتي

 رال ۱ مکحو تسیرسو یخی دلو | یشرهشفاب هتاود هرملکنا كەن اراک هدعاصو

 | داتفصییعم كن هنرمسدوخو هبربجتموکح هبا ورو | سودک تام رملکبا

 ناص وصخ هی یموهرطظانمدمکی دلی نایاودریس کج هم هتعا كمرتسوک

 ارظنهتماسجو تسمها كن دامو نخی دلو | یتقو هک |لمأتو هظ> الم یب هروکذم
 7  درکاذم دياب | و طقفو یتفیدل و ردتعم هکعالح او هنشاب کلا یو

 ندالماعمو ناک حنالوا شلکدعوقو,دندزن اود هوررب ار : یا رجا ی همزال
 ۳ ۱ ردشلا هدافا یتکحمدبا یس هتعحر

 وصول و تکاب یوم رم

 ۱ هیلاراشملارقءک هلب وش ر دشغیانایب یفآ هجورب هدننارب رر کید یتسهلاکم
 | ناتلوا اراهظاهنسودنک ندنفرطزملازق هلبا هلمسو وب و ع امسا هل |تقد لاک یب
 یتفیدتل و هدنراکفا رم آرقابلک هد انو رب ارب هلبا ناي قغىدلوا نون ۴ند سود ل ئالد
 Er یهر مک هنتنیهنامروارب یغاتب یهارح یس هعطقابورواو
 es هدلاح ییدلبا قافتا هل. ود هسن ارف طو ینغح هيلاق ۱

 0 ۱ ردشابا لاقع «والع ییفح هلل ردنقم اعا

 ۱ ۱ ۲ ناررووبسوهاخروم هلی : یدکی یم رنا زوم هعوق مع هنس
 ۱ ۳ نالب ردنوگ هنجااج لوزاوش یریفس هسنارف من هدنروت ندنفرط #
 4 ردیسهجرت لیایلعت ۰ |

 HEAR جامزا یتسهیفرش تهجر کلا كلاب ورو اارظن هلاَ>!بلعا

 | رر تدا رقەسارفەدنق> یسهلازاووگهبن رعنکم كن هب رام بنس نالوا

 | دتره یرهشنروت ردمزالكمردلس هن راباټچ یلارقاشدراس ین نالوا

 |2 ا تلود كاتموگج ان دراسهد هسیا لکد تالاکم و نا داوح و

 وفا هام هل> .دمقح هلو بعوفو هد اب وب كتلودادرتسوا هلیصوصخو
 / اإ داخ هدهدامر نالوا اهتعموبهدنعح یلارفایندراس هلغلو الی یفجهلوا

 ۱ کام ردبا هيصود یرکغ |تفدرظن رکر هن . راوشعو تاکرح یکح هدا

 | ایندراسر ادهناباقنا و تالدبت یکج لب هوا بیس كنصرحو عمط كن هنرتق
 هليا هنکم«لئاسو هل بكنلارق هسن ارف كنورپ ودتنوقیرطان یس هدنحاروما

 ا ايي نفر ط یا راشملا رد یعوبتم یصوصح یکج هدیا یس هک |منینهبراحم

 1 كنءزوکذ مهدب راحتقجمهدهسیاوح رمرکقنا كر ادت ییلئاسو یسلبا اوا

 8 یعوقو ِ 7



 ۳ ا

 EE RENE !نیوب وزرا : 4

 تک تا دارت های ارت 5

 زار وز شو ا ی مدال وفا نا

 ىنكجەلك مزالیرللوارکشنم هب هسنار ف ند هنا راک اقتساوهاتسود تاغیلبرب 1

 هنلایمومهدنکب دلب ااجر نسا ناب نکو دبا هنیسهعلا طعو عود و ر

 خاطر كر دناداربا یییدلومع وقو ین العا رر چر اد هصوصخوبكوآدیسور |

 لو کانال ی

 ناسا ا درد .ودنک كدت مو ضخوب نحو تی دلوآ یوم |

 یدنب و رارگنیتفادلوا ین ام ولعم ورب نانو هی دا |

 ی ایا ا نالو

 “دانا اا BE سو 9

 ۱ ترا یداهونومن رکو قابسو ناب کروم وکیلی ا

E E EE ۳۹الف  

 ی r RTA هبیار واود رک یت |

 نا را اداوم وخ هوا فیل نالا ETE ودندن رم لوله ۱

 تراف ند هناعح تاعلا طراش راش نح هئاقهلاوحو ضرع هنتفدرظنو هلاتسو د

 کن طقفو نخب دلو تح الماک هدرابش وب بل یموم,دمکیدلازاکدت شهلا

 : تاغا هدیابوب هب اهيا اراشم تاو د یت اسانه زالوا یراج هل تلودهیسور تانتلود

 نیت هدلاح یکیدعتهد هکلب و یخ هوا ملامهنسارحا كنهبضتم ۱

 كني كالوب اه رزوا ىسللا داربا هدباوج مو * یتخادلوا شاشواص قو

 زمرارق لهجو یب دنلوا هدافا' هنمودنکو یتفجبمواص یفوهدنقور جیش |
 ۱ نالواییمم یون رلارق هدیرپ دهن یورو یغیداوا شلواداشناایعطق |

eg رود ٩ 

E 



 دت یو هلی هیات اوا لا ۹
 تاک اچ رانیری دور هو سملو! عرب ورارف

 ۳ دیس

 روک ذمرب رقنرلارفندنکجهدبا یفرطر یر ذاع نالواظ وهم دکلکع عيل

 رد یدک لاو زرآ یرککلکللا هداماوابیههبلاییومرظان هدشروک تال, اینا
 ۱ ۱ ۵ ورا :اوازکطالتخاو تلا ند الك و ندک داباام تی رومأمو هتشا

 ar رککلکع انا ب وهداف اهل روص هل امرحم هاب اج یار هرتلکنا
 ۱ ۳ فیچراخ ندیدلو اتم مسج تا هلت موش نالد دبات عوضوم

 واو و هبهرکاذم ساحت» رخالابهزوک دم هار ؛ ز لو اراج ىس اقىن

 4 رس | عالطا بسک یخد لس یاضعا هر اکر ح ور اکفا ندنکج هلک مزال

 ها ر رک دنالوا تةدوثح ناب ااش هکی داور دلکد هد اف ی

 لک هروهط هدنسهن ایمول هبسور هل | هيلع تاو درد نیفسکیلاسر !هزک دفا كنسانود

 A هدر ؟ دقا كن واهیسور ل رعهب رک ترا هدنماک ههربخاتایراحم

 ES هدام ل هج ی سلوا هدیدررضقوچ ك ن دنج راتوتار اغا

 تاب اکش ییالوط ندصوصخ وب اعقاور دهابتشایب یفیدلوانیاش هبلج ی "قد

 ادىم هاو شالو ادعو سافا كن دضتقم نان ىر هتلواار >| هم زال

 4 "قوجب نجار تو قوف رک ییدآرک ها یشیداتهدنسبا شاد تب و ور

 2 اعدتنا نالوپعوقواهدهرکربارخوع هد اوبو شلو | نابتاو درس ها
 ف قادعحا ردشمنفهدافایفب او میاضك زرفدهساصق رهلواباوح

 ق "راج كند هعبتهدارک دا ی" راارقیوفو كعانتما ار وله ول دص وصخ

 رکن ی ,هنعحط و صرح كش افسباعع او ناطااضهیسور

دیاروی هی هجا ودر نوعا كالا اج و هظذاحم
 ۰2 ٠ ردواکر اد یکجه

<< 

 ۹ ندنفر طرامدادویسمومهدنزک-نوا كنزوم هموق مم “هنس و

 2 ردیسم هجر ناری رج نالبزابهن رروویسوم *

 1 كج ہدبا یو دی انی خاص داف الو عا وهدنشح هقرش ملاصمارخّوم ِ

 |ثدنخیدلو و ی و بسا یا ااو همان دف چ] ھو نالو ا

EEE ۱ف  
 ۵ ی هرات هبلا ىو مە وس هسقوفویسءومی رود یه دو سا

  Fiعنم 3 ۱ ۳

3 8 



8 
 ا

 مدلنادغ نذ دمز ایت انای هود ا ا

E ۱٭ ند فرط ن 'رروو.سوءاخروم هلک رات ی سا دی كنزوم هوا :  
eR 3 ۳46 ردمسهججرت لنایعتنالبزابهرام دادوسوم 0 7  

E ۱یمهبنحاروم| لود شلکن لر دن اذاخا ناسا و دفان و لوک  
 هالا قو » كيءاعا اطم .گفیدلوا شا شد ردودارپ | هقوفونومیرظا

 اع رقرظن عطق ن د هروکذ .تاعلاطقحا ردراکرد ینیدناوب راؤ مو یلتوق ||

 لصاخ او یسلوا یلتعسوو یلیداو یوه س كنب رانا هبسیفارتجمقوم ۱
 ییژهظحالم یناکما كالوصو هدتعاسترد Ee انااا ج ۳

 نوعا كعبا نانتحا ند هبراحر دیمقچ هم اص, بیش هلی |

 راک رد: عج هم دبی وشن ی دیلع تلودهنحار جارلةلراک ادف هنالدتعم

 ىج هلو از كناهملار راش تود هدلاحزکیدلباقی وشن هنگ ا

 ندنرهلا مز ردها شا یر حلوا ۷ شا لامعت | هوسور هند اوت ||

 هدااح یفیداوآ نصار هل راّشحا هدنک هکر یی رفاهلاراشتاودنالک ۲

 كذارقامسورپ دبلا یعومرطان هکیدلاق ردنرا بع ندقمالوا عنام صوص چوب |

 کج هدا مئه یضارقنا كن داستنطاس هلباه ر وق تەن ائر هعیحا ندقیچا ||

 هددسیاظ و *یلوایسوزرآرب هلب وش كه ياار اثم لا رقاعقاورد هدفی لود ||

 ند فرط هبلاراشملاررف رک | یمرول- .هلواردتقمهب ارج | یی هنار اکنوتفتایوالثو ||

 نّتحطءندفرطوا هءلاراشملارفهسلس هناواداتمادن هاظم كنتلودوناکنا |[

 مدنروض وب ورو لیپ دبا دیه ینکر ادنتنواععیخدندفر ط هقشپهنسودنکق هلو

 هزسبلایمومقج|یدیارولیبهلوااجش یدیما نانو ارک د كلا ددا

E, ۱ەبااراشملارقە سوا روش روک نس دیف 4,  

 كجهدیا رابتخا ینسهرط اخقلوا دو لر یشیس هظفاحم كنيمومع شیاسآ |

 ۱ توق راک دی عیسموتاررمضا ی هیلع تلودكن راتلود هیس ورو ابرو اهرب

 ندلاثما ناناو ازار | هل لاص هس او بسک سان هصح ر ندنا ها لب اقم كلامو

 / شاوپ باصتغاو تاججاه«قررط جرب دقوبردکج دبا ین یک هدف ۱

 |یکجهنود هننیهتراغو بهن نادم ر كلاب ۱ رؤا دنا تف و زا قر هلبجاشاو ۱

 هقاخا یناد ورواهدنس هلو ی هلع تلود مو درو علما مته ۱

 تاغیلب و تاراطخا هتلوددبسسورلرلارقهتش اردک[ عف د یب هدب نالوا هدن

1 

۱ 
| 
۱ 

 هم مس E N, E < ۰ ام ج ا وال ۴ « رز  8



 كفس ا قورا ۳ وار عقاو ندفرط

 راد هل یوم فا مدت مالک *والع ینفج هلوا شّملوا با تجاندنهدام
 یا ااموفتیش ردقشب ندا ےەنوال نکلابخ ردمةجندنوکس

 ندنوپ . و ینکودیا هن : و راکا ,دنفح ءرضاح "هب راحوش مالک
 اح ؟وتعفن ۳ ندماانفو ررښ مچ هلو اراتفرک و افر ,هب رودک

 هد اد هرات قرش یخا هرابعوبشا مدعی دنیا ژمنفجهلوبولوا

 1 RS تاود ربو یدلوا بجوم یپهثحابعرب ینزرج
 راک ول نی را دلی ترضم نارات «لودن دن
 9 اولش نیش ئدلبان اب ییغید)و |یبسوقر و۶ الوطندصوص وب هلا یوم

 نات مد نم هنابم هلهاک تینما ندا اضتقا یشان ندلاوج انالک هروهظ
 ̂ قلوا شالسم هه رز و۱ كنوو قغاللوف ناسلب نام. هلوا نکم

 ارآ قاغتا هد مەنا هدنفح ھم ساسا کم ادام دک سوار |فیاکد

 ( | زوصنجدنولوف ندنرطموق رم "هيز وطارب .<!هروک دمسا-اوشلوا|
 ۱ | زوس هرز وا ساساو ند رهرطو دنک رع رب ره د بارو امج *یرابردشمل وب

 | ةهظعم تلودر نالوا فوصوم هلمکحو ل اةع یکی اود هزلکناو م هاب وس

 هد الوم أ کج هد اراها هحاسهدنف> هنارمسدوخ تاکرح ثانسالکو

 ۳ دن درواو كمزب E رظن هل اقماهحتاسمر والم و و

 ی روفنیشزپ یه هدابز ندکمرب و لاثما؛وسرهر وقح یخدهدنوب هبلایموم
 فارتعا فج هلوا لاما وسر هرکتسه كن هروک ذم"هحاسهکو بلاحویغی داوا

 هد رحتاکر یسودرآ هبسورو شهکندشدا شیاهک هراح هن هدلاح یکی دلباا

 ناي و هدلوا شب هدیه و < رگ دعوت رم "هگروطاریغاو هدکعاار =|

 ۳ ورود هرکصف دک دل وس راز وس هجو هدنهلعی دهم اقم كاتس ھلەدک دلبا

 دم ولر زدن هدنفورب یفیدنلوا هفاخا هر ۷

 ۳ حلوا شی رد,دضب رەت مقوم هه. !یموعرظات یفیدن)و دیدید" یداورب ین

 ۳ ید تا ودهساارفو نکح همانا تفاو هواضرراهطایارف اسو نیاز وم

 ۱ en وپ ندنفی دلو هدکعت ادعا کج هد اتم اعلاحهحهب
 | یدیما كهيلا ئم وهذنشا رد یاناس ہدبا و>مقوهینکیدغتا نط نفح هفرح

 ار ظذ هنالباعم کدر وک هدناحوداک داع ها e یتغیدلوا ترابعندنو |

پ ۵۱ت
هضزوبس

 € 



eناب هلاورویسوع نرم زیبا وا یھ هدام يب ا ۱ انج  

 ردبا دییآت یمدیا و یو, شقبا

 ( وسوم ندنفرط نر "رو وسو هه دن سده کی هني كنار یارحهغ لوا
 هردس هجرت كتايلعن ركیدنالیزاهرامداد :

 “اک < هدیار اعشا هرس هثب رزوا هقرمش خاصم مر ۱

 هن ی ناب وقو ع رق كنسهع روطار هما هیسور ندنفر دنلوب لعاشیتایولعم

 رام ییفیدلوا شهردت ناب دیس الک و هوراعادو اسو ر ینایحصانالوآ

 هقب هقبق> كن هموق رح "دیش روا یع اردقوب م شرب كج هدباهوالع هتشب ندکشلا

 دعلاطءتلس-الک و هرغلکنا هدنفحییکر ج وشانالوا سارهو فوج بجوم
 تکرحزر دل هیاطصا مدع لاک یک یک ودباخیراک فاو

 یرلکج ,دب| ش> وت یک مزب هسیارار دیا هعل اطءهرزوا یتنین>یخد رانا نیروکذ م ۱
 روما هتلکنا هر زوا هبقرش غاصم كنب ريفسابسورپ نائب ,دهردنواردراکرد |

 روما یخ د هکلبو ندتانک ع یسعا هلاکم هلبا سقوف وتسوهیرظان هیدن ۱

 ندنفیدل وا هدکشیا لاغشا عمطلاب ینلارقایسو رپ ,روکذ» عاصهردند هم باج ۱
 رک هنن ر زوا هیلب نالواهدکا هفاخا یی دین تنطلس كهملار اشم لارق ۱
 رد و رح یکدجهدیا یعسهلوعدو باج ی رم ةبلو تفد رظن مز رکو كن لکن |
 رج ی .STE هيلع هان 1

 4 رکذلا فلاساخروم هل ات یسب E ر> هعوق رعاهنم |

RE ۱۱1 ردیسهمجر" كتا ارب رج نالي زا  

 نالوا دک هفاخاییاب هروایسفوف ویو یرظان یسهیینجار وما هزلکنا |

 یهروک ذم"هلدا ها یعوم مدلءادا رب :ل.صفت رب هما یموم یمه ص وصخ لدا | ۱

 هنسو دنک هنس رزوا وار دشءاهرب و باوجرب یه هد ها شاپ یو هاو |

 ینالوط نادك لادا هناده هتک او هدن وذداقا دص یرامش یک وس | ۱

 راک رد هاتأو د» اکا هدلاوح | هفاک كنس هم روطارب .۶ا هسو رو دفا ۳ ا

 | نالوا سس ء هن رزوا ساساو هدعاق جردنمهد رکن اربرحتلرهرونک هنح هعزانم ||

 ین اغلب قح هلوا عفاو هنسودنک ندنفرط شلکیا ىر <9 تباعر نالوا |



 :هدیالالخا نت یهو عفانم كن هیلبوبشا نالوا هدک وا ۳5۹

 تقلب هوا کاوی دم رها مز كنو هدلاح "رکی دلا لم انو هلن الم
 | یک ج 4لر.هدیا دعاس تالاحو توو حد رمارفو هدکما اما هز و دنک و دنک

 هیلع تلو دوریندند و عف هنيا ارق "یا دنصرد, دعلوا لوغشم هل صوص خوب :د هجرد
 شاكەئسەج ردقلواروهط هدزرسهدنسهبایم لود هس ور هللا

 .اطقنار,نالوا

 یکدم را ارق نالوا شاوایفومهک با فرطرب هعفد یکبا ینبسام
 ۱ ۱! ا فرطر وه یهر طاح تاللکشمنادب روك دنس هحر دناکمالا مدع

 هند هسر دال رک نوجا كلا یم س هج الا ابوق ین ك ناملار اغ نیتلو دد هسبا
 تنالکشم"ل ردبا قرض یس هلبمج ۶یا ههل تروص دک ءا .دغروب رتب رکو
 یا ین ید هرکر د یدحتو لید عن نتارثأت ها راوا جه یراب كن هروک ذم
 ۶ وار هلو * رلا رف هیلعءاش :ردنم هب زوک دم" هملاطء

 طقفردهدکلبا دیا ینکچ هننلادر ینوعم راهظا هلبا هتسحےھ لذب ید
 Eta ندنسهصو اع مفانهودنک لا رعوتم یرابانج یلارق هملکنا

 ر ظا هغ اللوق ناسار قف اومهناسل یغبدلوار و ع هنیذاخمآ هدنعف نم كتیناسنا

 1 اب رظن شو نیماناهد تاقرب هتنارئ ات كناتشتهدلاح یکیدلیبهدیالم
 1 ناش لس ەداىز از ندنةيدلوا تفوزا ك : ىلەلوا ها اصم هد هناب» ردقج هقاب

 داوا ل الن اکڑ رخ نمک رت هات تدناوداا نالواو ررآ
 هی ممد هسا: | فیلکت ییهصو ییاسلقاغناربهللارف ملک: ازلارق هلتهح
 ۱1 ابو تاقتا كاك ر = هدننعط ل هست ناوصح لروک ذمدامعاوتبنعا
 وصر كن ایات یف دوا غار وم أم نی هکمردنوک هضروسزمما دانتسا هنتوفص

 || كر دیه و ینزوص كنهروک ذمنایلنو شارحای هکلکیلا لاسر |هرسیجد

 راب انچ یلارف هرملکنا هدلاح رککی دلدپ ہر وکو ههبلایمومرظان یی داف کلا
 اشهدلعءانب رادشلبا صخرت یزسهکِباهدافاو میلبت لنروص نامر
 ا رد رهو یشلاسآیاف كناب ورو| خد كنلارقزىلکنا
 | نمەدعاقو راکفا مزب یسهدعاقو راکفا نالوا هد تح یمهظفاحم كکلاء

 هما ار اشملارقل ره اغیل توش ندزمنلدنلوب هدناولأمو نظیفبدلوا هدنرک مع
 1 نده اض۰كهباار اشموزرولیپهدمادیعا یتغج هلو تظوظح بجوماهدناقرب

 | هدنسهناج هرعلکنا هلبا هسنارف یر كنه ربخداوم یغیدلوا هدکع!ا لومأء



 e زاقم تاودو یفندنا و فا 2 کال سل ارق 7
 ردصولعم وب | ك كن هلج هد هنا و یغیدلوا یسوزرآولغارب هه ندتنواعم هنقب

 جو ورمی كلا 2 ی ات |

E 3 1ندرت رات بسم رگب كنار  
 ۱ 1 ردیسهم> م لیایلعت نالب زا هرامداد و ويسوه و 4 1

 SE ر ارپ هلیس عید تاک رادتنالو!هدکذدروک كس راچ دسر

 هداروب 2 هنغددلوا شش ته گرم یو طی ۱
 س

 والثعوز ددمهبج OE تالاتخ 3 7 ۱ 1

 وا سور داک دند هلکشمروما تاک نیت نت هات تکر حب |
 یروک ذمرهش یکی کیدشار ه٤ ق نالو هد هجردروایروک ندلوتناتایفای ۱
 ینلئاسو یرینهسدو ام مدام یشن دا ون تصرف 7 قجهنوط,دی؛ادقوخر 1

 لالعمصا هدا , وروا ك هلعتاود هساواهدافو یغلقره ردة حه لرمطاح ۱

 هل هدلاح یفیدلوا یسهطبار "هتشر هلتلود هیسورو تلودر هک

 یاب وروا هاو مع وا ost هل ایدیقس رظد كاتلود هزلکنا هلیصوص>

 یغج هلق وط هب هصوصخح دم و مواتمهدارر ,رهنالح دا لالخا هل داز ||

 میسفتهدنرانب یب هیلعتاو د فاع هسا یراتلود هبسوروارتسوا بولواراکرد |
 مک یفجهلواشکلوا لالخا هلیسهدانز كن هروک ذه هنزاوم«دلاخ راکش |

 | اهیلاراشم تل ودنواو ادراو هدنهح یسهصوصخحو هبتاذ عفان كنه ا ناو |

 دعل اطع رب نالوا شل وب نده ءزال یک هدب ارات هسقوفو پوء یر طان یس هیات هیتجاروما | |
 كناهیلاراشم تاود یصوصخ یس اروھظ هە رح تلود یک ,رمیهخد |ا ۱

 هفرصتدب ینب زاغو "رکد هرق یر هکوبلاح ردیس هضق یسلوب یم ||
 ییدلیا داش ران له دنزکد نانوب هل :رفروک كيدو درب دو یک درو | 1

 س س

 سس

 نیا ی تار یو تست مس ات —

۷ ۳ 



 7 | FER NENE pK: ÊÊ وو

 tes و> هلوا ne ۶ واق سارپ هل یومردندنس

 ۰ ی گو شا شرت زوم الح
 او بابسا نانب روک علاص هکلکقیا با بارشاو ھن” هه لا یتوم سنرپ

 طارتعانانلوا زن هوخ دیده نیا یلکعیاكر ادن زساطاتحا
 اشییا رسصحهنتروص قلفرط یتسودنک كهيلاراشهروطار. .«۱ الوا

 . فو ككکلکعب ااا نتروص تفلاختو تعنا ناو یکج هشو درافمهنسومانو
Aهیسور كهيلاراشهروطار | یجد,دنروص یکیا واثانو ینیدلوا  | 

 ندنراص وصخ ىج هلوا شاليه سیراب رقن هن رار, ر كنرللودایسورپ و
 اعتسا هوس یتاک یسکلوا كن هروک ذم تاضارتعا ردشعاوب ترا.ع

 نافحراغهدلاحیغبدلو رادتفاومسو قیعحسومانوناش اریر ردنرابع
 ال دعای وهدوهتعنا«یعادوخ اب وندکشاتعناعهتک رحرب نالوا

 تکرح هیسدا لوا چه هدریدع یفدلوا هدنس هجرد
 ادم 4 هروک ذم

 رخاتروصوبشا ی EE EE , ردنرامعندکمالدا

 دما كءردتبالوف,ز و هلتروص یدج یتوب كهیلا یوم هده یا ترابع
 ب اهب رک ہوق كنولهیسور | رب زر دناکمالا دعیسلوا شا شیپ رد

 قافهنسهب رکسع "وقف نالوا شتشلرب كنتاو دادرتسوآ هليا هیفس تنطلم
 | هدلاحیغیدنل وا هفاخ |ندف رطتاودیکیا و شا كن هب رت زف یکی «ییخ>هلوا

 | .اتفرک ههازعنا نالوا ىلە رطاخلاهد:ةح یس هبتاذتینما هکلب ویترهشو ناش

 11 رپ یتجهبلواغرفندنم هد دید رانا ی رطاخ لوا
oa ram rm mae arm a amies amayme amon ena. a meer saa. eme + mem و صمد o e 
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 شما وا نایب فح ارتصر دن ره نا روصوثوروسلش الکی ج۱ دلو ۱

 كلام هدهاش زد فا اش هسوضورد هدر هه ۱
 تنطاسهیلاراشهروطا مع | هيلع تب ردع ون هه. هد دح هلو اتم :دیانهجرد

 ینئدلوا شهر و رارق هکع | هلخادم هنصوصخ یاانتغاو هم اق كن دس

 كنتکلع نا وق هلیسهرب زج رق ن دنور ط هم تطال اعقاور د شکر ررقم
 روطاربعا .دلاح یغیدنلوا لمح راهظا هلتنوکس فض وصخ یسالیتاو ۳ ۱

 هدکنروک یک شفلوا رظن فرم ندتیلنان هداثمر كنو ندنفرط هل لاراشم
 هدنفخ تداعسزد ییقومو شفلوآ نیم هللا تاع "هده رب لوح لو دنا ۱

 تلود هنسلب یهو ط,ضكنول هسور یلانا یکیانالوا شعوب یوق رو ۱
 روطارب < ات ییحدسهناوا نیم و نظا هلی ایدی رظن كل تا دیلع ۱

 تراص نو اون سما ضرب راکفا یفبدلواهدک تار ها یهباراشم ۱
 , ید هل اراشمر وطاربع یک یکیدلبالاکاوار >۱ ینصغ ولدیسورو یفندلوا

 | ی هیلبا شی ثنشن ها رحا یسالینساو بصغوذنکكردبا البتساینادغب ویقالفا

 هدلاح یفیدلوا یضار هصف كنابوه هل رق دبنستنطاسهتشار دهان اپ

 تراع ,ندنو یروصت یدو دنیا كعا ارجا كجا رام روط ابغا |

 ۵ ارقو هناضرخسا هد كهللا راشهروطارم | ارز ردقوب ههش هدنفبدنلوب |

 هلیسودنکو كغ ارابخ | تیفک ریل رقیدملوا شلوار وصتز قوم

 هچرد كج گ ندشیا یا یکی یدیدثلعنواتوبسوم نوا كمشرک هی
 كوهبلاواشمروطاربع ال دن اره هزیلارق قجنا یدزرملک, تملک ه
 ر £ ف هعلاط هوش نالوا در اوهد8> یس» رف تاک رح وهیفختاب |

 جوک تعاون اقا ساری راکفا یفیدلوا هد راهظاوند هزل |

 یوق سو دنکن وچ ارخ آتو علم قنا رعض ٠ یار جا كن هنرتف یک! اه راجو |
 یدلبا دع بسانم یکلکعلا ذاا ساسا هنکر حو كس یکچهدیآ فیلکت |

 قعبدالاخاش یصنواق سنر هبلایموم نم«دافا < تروص هنالفاغتممزراعقاو |

 یر ارق ىکجەديارابتخاكھلار اشم روطارسعاهد هسار اک ردیفچ هلوا تیفیکرب | |
 ندفرط,كهبلا راشءروطا رم مع اردا مش رها ااکعا نیم و ضرف عوقواا لبق | /

 شعر یدکی رب با رصنو هرادا یخدندفر طرکیدو یم هب بک نامآ تدش |
 وکشمهب الا قوف یچ اتو بقاوعو نالوا كجهدک وئ نيلام ءوفیفیدلوا ||

 روطا رفع اددهابخا یخو هد دزه را قوب راز نانوب | ۱
 وص ص ت تم جی

GI. Bh a 



 سس

 1 ی
 سا

 e چسسسسسسسسس سس

 1 یر نان بهم و یر راکت شو

 فر اسا یفیدلوا لوبقلا منتم هج هبله تلو د«دنروص كح هد ا جاتا

 ` ¢ اخروء هلع رات یزرطصنوا كنار ر > ههو رح ةا

 ٠ یرفش هسنارف قم هدنیار ی

 6 دەر لیایلعت نالب زاب هب وت سا وسوم 9

 8 یرام ی ۸ : ناو وفا رحوشا ینروصرب زلارف

 تینا رارفر دز اندنمودنکی سی داف راباتج

 واردت دنف رط یراب انج یلارفامسورپ
 ۲ ۱۳: دنکو و رج نم

 ٤ اا بم هسا وب فلاخم هلس , دانز هنصوصخ یلالعمضص اكن ه.نس تنطاس

 لاسو هذلاح یغادلوآیس هد دج تاناکش شا ند هملعتاود كەئب ۳

 لامعصسایتسع | عیجرت ,راکییو برح قورط یب هلا فص م
 : دذرو تزد هدف

 ۰ نر راتاو هان یہ یکج ہیک اددرت هدکمر دن |فرسص یوم نالوا

 راکنا .كدلازقامدورب هددقح شن ناوارکذد كس ران انح هبلاراشم لارف

 1 نوا هتسیارولوامد رک هنیرارف یکج هدب اذاخم|هدیابون و یم هعا اطعو
 دات اف اویتسود راکفا ۵ ریلارق هناغلت رکفیدلو اروم هبافنا هنس و دنک هملاراشم
 نالواهدکعاهفاخایباب روواو یفح هقاب هل رظن یصموصخ ههناشنرب ت كنسراک

 | ف ی ات ب بس كن ۱۳ وا یار تداوم تو

 ۳ ردشملوب یمونرجت كل ریلارف یکهدیاری دقت

 ظ 5 نر روویسومهدنارکس نوا كنار رح هءوق رحاهنسهن ول
 د جن لبیلعت قالب ی یاب سه 2

 ۱ ارت E رک

 | یاعیقدتو تاهلاطم ضەبەدنمح هار وص کج هلن هدبا ذاغا كنب روطارپعا
 كهللا راشمروط ارنا هنتر وص قافرط ندهروک ذم ڈر وضر داش وبیواح

 ge هتروص تفلاخو ینانمهنس هقشلوب عفانءو ناشو سومان
 هالتساو" بصغقح هلوع وفو ندنفرطوا هبسور ارظن هنر دلوا هدقلقاب

 باضعنا ایفخ یقروص قعلوا Ete Fa er رط هملا راشهروطا را
۳ ya 

 + شفوا #



 هنامصخ ناروصن هنسودنک ن اسا یغیدلوا دغ اللوقهز كنروطا ربع ایتسوا ||
 یسهرهاظ نالیامت كنسودک هدهسبارولکمزال قلوا مناع هشدانساو وزع ||
 "دفاک هدر رولدا هلازا رادقهرب یرععمانالو اهدنهج یسههفاو تانیمأت ۱

 چیهدرارمکحرب رب نالوا فوطع» هفرمصنوهرادا لوصار واتدشلا یتاروصت ||
 هنسا رج ا هس رح تاکرادنولف رم صم تیاغ هدناتسراحءدلاح یشادلو |یدسآ مت و ۱

 هدم هسیاردبا یغلقلوا هداطحهدناب وب ردنالوبقلقعهجچوک سم شرک

 یراکفار ادهتغيدلۆا دوحوم كواقتار ەدىم هلو دایتسوا هلو وز ۱

 قافتا هدلاح یفیدلوا ۰ هدکلشدو دابا را.شقوجكب نوجا كا لیدعت ۱

 قرف ردقوش طقف ردقوب مهابنشا دنغیداوادوجوع قر هلوا یوق كل روکذم 1

 EOE تاود هسرولا نه زنا یروطارکا ایرتسوا هکر ول لوا ۱

 ۱ تل و كنسالكو هلن ارولی هر دیکر اقابف دتشپهنصوصخ یکلام ۱

 لعاب نت رم ردوهب هجر دن اک وب وییکودا هنیر)هطت>المو هعلاطم |

 العصا كنود رب ردیفیکرب تق دنااش هل. هدابز لكلب براق دنلوب «دنتین

 نکم یسلقابهلبایدیتی رظن ندنفرط یس رب چد كن راس لود هنتیفیک |
 كنس هبلخاد لاو-ا كل هملکنا هفام م« هدهسبا روت روک ئک نم هلوا ۱

 لبه! رج هب هداموب كاکشم عقومیرافدناوب كنم الکو صوصلل|یلاغو
 روما هرتلکنا هسا لاحهن ره یمرواوا یسدعاسدکع | تقد رظن فطع

 هلا كب رحم نسودنک یصوصخوب هسفوف ویسوم ناناوب یرظانیس 4 هجا
 مردبا نظ رولواوبا رککلکع اهداف الر هنر وک دنتروص تغ ابلجب ئارم |

 یکی هو كسیاروپ هر ورارفهخعاللوق ناار ده لب هیلاری ت اود رکا |
 ردراکر د یکج هلیب هدبا ان ینوفن كن همظعم تاود |

 بیو قمر زکتطصم هدنر زوئوكنسیام هعوق رح هی |

 4 ردیس همجر ك رب رحم ناالپ زا ررو ویسوم ندنفرط ۶ ۷ 1

 نالو اتع ر افت اطعا ندنق طهلعتاود هنناناکش " هو كنلوودسوزا

 نالوا شل وا فیاکث ندنفرط قلود هیسو رتاذلاو اطا رسو هلماک هضرت |

 هنمارجا مدنسهاسمامهبلار ادم نيتلود نوع | ىلا هلق كنم هدهاعتراج |

 هدمحامهبلا راكم نینلود كن هروک لم ده اعم نامل صء تالاکمنالوآشانالشا

 هسور جتا یددارود هریدترا دما فح هلوا یننع او هطنا ر تنی دداصمو|

 تا هلعتود یا بسا نسل 1

 م ۱



۱ 3 Dl U: ATT روطاریع ارت وا: 
  SRE AS EGEهل

 | 0 : یی هیسور WORE 3 زی«دهیدن هدابز ك از

 | هخ رق ندف رط رک دمدک هبدارو,ههروک ببسر یزجلاقج لا هعز انه تعا

 ا همزالتایهنو تاکرا دننوا كعا تراس 4 هاصخن رجاعد رس

 | شارپ لکو شا رتسوایرلبانج لارق هیاعهنبزروبلا رربخ راد هنغیدقاب
 اهدنغ>یناروصت كندموقرم "دم روطارپع او کا هلاک هل | خنواق

 ّ وای ؟یراکدیدەروكد ةمتاروصت عفاولا فو نکو دیا هن یسهعلاطمو
 : تم نایب هلروص هلامرتو هجم رظوطهز ینکیدشو درییدن هن هنب ريخ اتو عم
 لا نیت هتنا ردشابا رومآمیزسهکابا ساغلاادنکا ندهیلا یعوم

 هم هیفخ تان روطا زی |ازتسواو قغیدلوا ندنراتمدخ مة هالا كني را انج
 8 ندنوب ربا لار هدلاحرکعندلوا قفوم هللا هه تارولع«ید ر اد

 هلبم و مردی افتکا هلباراطخاونابب نغج هلوانون«هح و ریآندزسییالوط

 | وقروق ندهبلا راشم لارفو هدنراقح هچآ ثح ندنلارقاسورب هژر |

 ویا اهدنرلکح دنا دانساووزع یروصن كا كل«عیسوت هنسودنکو

 اناجعیقاممم هدک هسنالکد ففاو هثر , زارمسا كنلا رهایسور زاعقاو

 لا رهزر هديا :ا نطلئاهکللا عنهدانز ندرت یتعفر كنخاروطا ربع اینم

 قرر ر وویسوم re هلي تر ثكنسیام هموق رع “هنس 3
 ر و

 8 سا ۶



Nزی وا ۲۱ هبشیوط ار دیس  

 ولو و مدردیآ السا ییتکلع یدملوا ناسالم عاطقنا هلتيلود أ

EES ۱و و ىا ااا یو  

 تود انا میاتجمدا قوسرکیع كیشب قر فون ماتم و و 8

 نداباجایروصف واوا مابدکب ناد؟سودر |لوم ,قحوناو هدمادناموق أ

 ی

 كيشب قرقزو هنهلع هبنس تام رکن دک دیدید: | قج هالو! زهر ۱

 هد سوت 4 هبازاشلارفدوخ نو یارف اسور رار هلک | قوس, ین ا

 قرون هدنصوفو تک رج ر نخل نده کج دیس دانا و قاغا ۱
 هبفممم ید وس جد کو دیا نج هناوب یرکسع كی , شقلویاهدرضاج ۳

 اور هدف رط هت وا یس هفاک كعفانم یت>هلوا شفاف هدور دنسودنل ||

 یسارو ندنفح هم هل وط لباقم هب هدامره كحهدا دس زت 7 توق كنلارف

 نادیمهیارجا یتنات كتلود ایسورپ هلفلوا یشرب فیأ بج هجسو رنک ۱

 هب هر وطار پا ینموزز كنسع قوس یشک كل ےرزوا هطرو و كمامرب وا ۱
 سوم دلار اّبمروطا ربع اهرکصندن وچ یدل ما هوالعیکیدن تورم || ۱
 هنالباالو تسب رس ان نکا هرکصو یدشلاح هکمرب وراکفا ضمزاکب هم رزوا ||

 شلیا رغم ندنس هناراکن راهم دن وشا هدنیعج رب ییدلک هناب وس ۱

 یراذکتص هسنا ف مع هدهناب و هدنسید یمرگب كاسا هعوق رع تش ۱

 هکر دیس همحرت كنار رع نالەز اهر رووی وم ندنفرط ی بوس < ۲

 جلود هیسور ندکع ۱ ۱ رجا یس هکله ء'هب رنط هش رزوا هز تایپ ۱

 یف دمروط بوشب اب ور م هوکحابرتسو او کج هرعم دیا منع ك 4 رشد هوفر ۱

 هجراعیروطارع |ابرتسوا و وج هيم هلو ا نما ن دل د حو هط غ كتلو د ابس ۲

 یو هرکصندقدلوا قفومهفهرب ان دنقافناكنل ارقایس ور د زا ۱

 هتشر كنلارقاس ور ندیک, یاءدب وشي زو هل اهم راج یل! هدب ارت یک لسم 1

 هلیسلوا طون» هذعا رغوا ىو داي رتسوا هنس هحبظع "هر طاع ك مرو شود هنهافنا ||

 دهد نت ہداروپ یکجهیبهدیاارت نکس اإ



 ۱9 ۱۱۹۷ یعب هدنتسنلا كنسنا ن واک یهیدالس * 4س ۳

 1۱ دادتماكنهروک دم

 7 ی FO سا ۷ «

 ۷ 3 یر ذجر كنس بمر یا روا ضعد كنول هسنارف %

 1 و یار و سس و هدیرهص یعهب رع

 ۱ , ریس هجرت كنار رحا نالی زاب هژرو ویسو» یرظانیسهینجا روما هسنارف
 ۱ مت ف اک نالوا هدنتح یلوصح تعرس ل س هلاصم هلتلو د هرتلکنا
 ك asa tea ar راج یک کس

 ۳ گی کیت وتو

 1 هج راح هن دادنماواع كم راح مرز مردیا نظ ردشقو لما یلئاسوو

 ۱۳ ام هوس ضا رظانالوایرمع رک رهدنهلعهیلع تل و دلت هءهوق م

 | دانعاو نطا وق هرربخ :کشیدل راد هتد دلواهدقخات 4 رظن تص رف تقور
 | ات لغ تن هوق در اس ى یداقعا كەر وک ده ول اص ءںودنا

 1 تام ثكن.هودنک كلذک مب ءهننسا وو مرحرولس هدب | لب دعت و نیکسنرادقمر

 . نالواراک رد هلطا رفا ا یشیا یروطاربم اارتسوا هنسریض»

 هنزاومود رب« «وقكفوق رر ولار هکاوندنک ان رطخوهناراک هدعاسمتالبا#
 ۱ ر اهداف هم هنود ر هب ص : راح ندنهمطوصرحنایعر ونآدسهلس هتهذ

 E تاریک امم کلا تار نمکی دل هدب  لوم امن هبتط
 هعراچ یک یفبدلوا رب ذی داقنا هرکر هلاصموب هسیارح هلوالصاح

 2 ییکلاهتو صرح نالواهدنصوصخ ار جا ی یدصق ءوسهدنهح هءلعتاود

 ۳ كکلکشنا اضرا هکعبا نابرمه هلمز : نمود هرلکنا نوعا كعا

 ۱ مدلوا نون كی ند رککیدروک
 1 er ديلا ومر ف ساخروم هلی رات یر :گلنطاش هدوق ر همر هني 2

 ۱ 3 ردیسهجر تانارب رحم و نالا هنژرو ویسوم ندنفرط 1

 ۱ | هتسور یصفر كنهلاکف نالوبعوفو یرادقم تعاس چوا هلروطاریعا
 ۱ . هنشا یددلوارمصح هنشع یاب نالوا هدنهبلعهیلع تل ود تاتسه ر وطار ءا

 ت

 :نانلوا مظن ندنفرط هب روطارمع : اتلود يکي هيتس تنطلسرک |نده)اکع وب



 دههذملواب لوا نوارجا ابهر و ذوفن مور ی
 هدنرلت الویرب ره كرع ران" د هل !قد رطوب و یساشالاح هن ادحا تساد ررب ۱

 یسلنازف راتسود قوچر نواعمو شتر ||
 (دنب یهجوا نوا ) 1

 تالاع ںولوا موکولهلو بولغهولنارباوناشی رپ ولج وسا ا ۱
 قطااب رح هما رک دهرق قر هوا مجهر رنگ راو درا هدف دلو ا طط ید هینامع ا

 كناد نوت تفولوا هتشا ندنغجهناوا هظفاحم هلا نمە رحم "هوق ید /

 ارتسواهدعب و هنتلودهسنارفادتا یتروص كا ميسقتهدزخب یفارادمکح ||

 ندنسیکیایتروصوب وقعلوا فیلکتو ضرعقرهلوا ینختیاغوادرفنمهلود ||
 هش وخر یراکتع اوصرحكنب راررب رهندنکج هد | لوبق لاح ؛جهبیرب ٤

 نوا یک كنالواكح ه.عا ندا لوبف ینروک دم تروص كر هلناسب

 ارصح ی ةف رش الا« نوت نوت قلودهبسور هکنوجو مولا هدنهیلع ۱
 هنف مصتد زوه ید یی-امظع *یمط» كنار , ورواوللثم ید دنا وب ش اطیض 1

 هسبایسفنق رهنالوآقحهلاقهدنا دیم ندنلو د یکیاوش ندننج هن وب شرو ||
 یکج هلی هديا لیکتو رهق هللوه- هرخالاب یخد یتا ۱

 ) د یجندرد نوا ( (

 قلا اک فا فرص هنا دح | فالتخ او عازبهنرنینیخد هدر دقیرلک دعا 1

 اتا خد نکا هدانا توون |
 نابهودزوک + مط ترق یلود هبسورتف ولوا هتشاهرکصندک دلبا 1

 ناو رفرکشل بک ندنسهدوشم ماوقاكىيلو الانف غ ا هم
 جارا ندناعآ لکناخرا هذلااشش دمع رح و ندضا ز ارح ولع ها ||

 یرلاغنودبن ممن دقطلاب رګ و هایم رح یه اف یکو ل باک اط یکی) یکج دیا
 یتلحاوس هسنارف كر دیارامماومازعا ندیلاع* طرح رحم ورک د قا هل.تخافر
 یکیاوب ورو وب شلواراتفرک هلاحوبز و هیج دابن ا٣ا هد م رمص تج هصاب یک ل یس

 یسهیفاب هعطق كناب وروا ندنفجهلوا مزه: ءو بولغم هلهجووب هعساو كا٤
 هتْسا هلغلو | ندەبم اە حیات ییح هلوا دایقنا هدادن درک ب راح الب وهلوهسلاب

 جم سس
 تم سس

 ۱ لوبفداشی مفلکتوشا كاتلود بسور یر ندناود یر هوا لاحتضرف ۱

 ۱ موحش هبیلاوخوا هللا قوس هن رزوا ایناملا لواب لوا یتیراودرا نالوا عع

 رولوا لباق قوا یهو محف یسهعطق اپ وروا نوتب هلبا قب رطوب

¢ " 



 | نسحالدصتم كانک ویروک دمرګ هنفرهتفر نوگایسفلواادس رهن اسرت

 ۱ | و بواب مدت ادا نیسو عج م یاودهسور لودنک هل بلج فرا |

 1 ید زول هنوز نوکب ن ۳ كه ابسرحاب ونحو كف طلاب رحم الاعش

 ۱ ( دن یجزومط )
 داب اتما بونلوا ب رقت دب رم کیدل هلو انکم هلان م دنه وهلو ب اتسا
 | تاود هاکءانب نسم *"هبضق یکج هل هلوا یه ر ا دک كناه ج نوتب
 هدرکد هرق قرهلوا ثادحا هیداقع تاب راع هنتلود ناربا ءاکو هی هیناغع

 ]| هثب رفروک هرمصب و طیض ید یفطلایرحم هلب-> یساوا مقومرب مززا هنلوص>
 ]| یفیدلوا نکم هب | لبوحتینطا طحماول اوز كنتاود ناب هدننعض كل هریک دق
 ۱ اج رد اهدا همی رظ اشنا یتنراحم یکساكن هبة رش تالا هدلاح

 | كن O هل ءراجوب ویسلدنکر دق هاتسدنه نالواهدنسهب اثمیرابنا

 8 یسلدا لصاح انغتسا ندزرانوتا

 ۱ ( دنب یوا )
 7 .تاودبوئو ماقا هنساقبا هلا لاصحایتیداحاو قاتا كنتاودابرتسوا

 | نالواراد هنسارجا قلرادنکح «دنرزوا یکلاعاباملا ,دورلبا كناهیلاراشم
 أ قورع كاارادمکح راس هدنهبلع نداتلالا كردبا ج ورتم درهاظ ىب راكفا
 هه عتساودانساندنتلودهیسور یب ررر رهو ییسهنکیر ےل . )هدایت

 هدر 7 یزمکاکع |مکحهبهروک د م كلا هدورلب | هلبا كررت
 3 یملوا ارحا تباج عونرب

 ۱ 1 لس ' کر نوا (

 1 ا رعنا وادم ودرب قدس همطق لا موریرلکز
 ا طیاسناب رج اود یکسا كنا ر ورواه هدنهیلعا ېد هدنطص ثالومناتسا

 8 دسح هل راتروص كلرتسوک قج هصحر هنسو دنک ندرربنانلادوخابو قل وا

 ۱ ۳ یموا عزا ندنلا یدکنوب هرکص یرهدلوا نیکسن یباقرو
 ۱ ( دن یجتکیا نوا (

 | که انس و هدناتسراورگنمیتس هناحور تموکح كناباب
 یم هلج كرانابتس رخ نانلوبهدنبهذم مور بولوارمشتنم هدنسش ونج بناح

 (ىلعو#



 ی

 #۹ or $ ا
 تصرف هنناعوقو یلاماینالا ن ETT رقنتدش ||
 یسلیا د عضوو ه4ل> ادم هپکدخود ۱ ۱

 ( دن . یگدرد ( 0

 قوا لاصدا هورفت هل.ساقلا داد ؟هدساحو هبلح اد نالالتحا هک ۱ ۱

 | لارقنودب اذوفن بسآ هدنراسلحم تموکحو كع ابلج هلتوفهعفا یامر اکو 1

 هبیسوروقع اللوق یاوصا توشرنوم اكلي ەد هاش و ی اکا 1

 تیاج یر هرک صن دقدنلوا سرتسد هسالحاو با یراتلوا یرادقرط ||
 نکم نوتنوت هللا لاخدا ین رکاسع هیسور هکلاغ نورد نو راتاو ||

 هدندمتدع ی هروک دمرکا-عءهد ر ارو ار دقه هش و د تصر فو هلسو هتماقاو

 هدک درس وک تفلاخن دف رطرلتلو دن ال وب راوعحه,دااح وب و قلو | ییسهید-اق |

 نالب رو هراس لود: رکص كر دا هساقم نکلاغ 4 نۈر اتاك | اتفومگرانوب ||
 یراصوصخ كلدزوك تصرف ناو زر |

 ( دیمش ) ۱

 توس

 نالعا ف اا هلع ۳ کر ولنم ا

 یولجوسا نوا كلوب و یہ هکمردتا باجا نا موج هاب 1
 مور هل | دن ودیمت ندولحوس | ینول ەر ات ادو ندو ا ةف راعاد 1

 ۱ یسه وا ماعشاو یعاس فرص هناسا یساقد و ماود كوو

 )8 يا ) ۱

 همقندننابمینادناخ نارا دکحابتاملاامناد كنس هب روطاریع ازا دنا بشور ||
 هلتروض و ویرالب عمفانملارتشاودااوجاودزا طباورریشکبت هجایلمافپولا ||
 من : یدنک ید كن هروکدم كلام انا ذ رد | ذوفن یارحاهدنورد انالآ ۱

 یسنلوا طب ر رمت عو ||

 (دنب یجندب ) اش
 "لر هر وق مزروالثم ییدلوا جان دابز اب ءدنس هب رر وما قلو دهزلکنا ||
 :راج رها ندنکج هلی لوا یسدناف قوب تنها راشمتود خد ها
 هبهزلکناكناشا راسو ەتسارک ندلوصح ر مکلام هلا حجرتهزراسیقافتا ||

 هدننایمیرلمههک و راو نیفرطو كانا بلح هرمک ۱4 نورد ییرلنونلا| هلبعیب

 | نیافسرسوتراجندرمکلاع ها مو جمع دن یوم > ۱

 یک 0



 ت تاکو RE | كلر وتر وص و و 7 یامت ہا ءاشنا [
 ۱3 درایور و تب رافرط پونوا رر رغ كس وا هایسح هتلطم

 ۳ ۳ هلب رللوب یرغوطیز رک اسعهرطصندک د ارپ و بونلا كس#
 8 تمثاع درفرب ندنز راس و رابنتفثاوط كلرک و هروصنمرکاسع كركه نسعک ۱

 | بول همان دهع ندنفرط بوتلوا لسن  هدامنانلوارک ذو پوبعا 4 ادمو

 : نویامهیودرا هزوا لو نهرارومندفر ط موق مهر اچهرکص ندک دلرو
 نو راد هب هسا للا نایعا ةودقیرارمسا مرحلراچ نالک هلو رفت رصن

 0 4 ر دلو ل ئاخ لا مج یلوا كنلغوتعرمشو فورف شوری
 ةنر راتکلعمخأنالب هرکصن دک دلا تمدح ماتا طناب هبقاوع
 7 ۳ حرش هلحوشا هرزوا كار وتصخ رو نذا ندنفرط هلع

 سس هنامو ن رشعو تل ءهتساه رخ الایداج ض یداسل|موبلا ی

 یار "یدلروب
 ۵ یدک سوح

e ۰۰۰۰ 

0) 

 6 یسهماننیصو كن و تیراج ءس ور و

 1 ۱ ( دن ۳

 برا ,تنتلم هبس ور نوا نع و طروآ كن بورد شل ا هبرح ا ادیرکسع

 ۰ ع واارا راز هد یجالصا كل هلام روما طءوو ینو هدنآاح هدام

 موجه ابن هلیضنت لرو درا ابقاعتمهن هد هسبارولبزنسوک ت حاس |نادیم

 || دن -.ییفانمعیسوت نوقدیارتكنهیسور هلتروصوشو یسلدزوک دعاسم تفو
 با ناخن هوق هلبسورپ مس ترج ساوه رج یشیاساوبض تقو |

 E )ٍ دش یک کد | (

 نايا ننام ىا وقاو للم نالو یلتامولعم لا كنابوزوا هذ هیرام ماکنه

 هنوکر ه هلل وعدو باج كفراعمو مع ب اپرا ىد ەدىل ص یا لنهب رکسء
 | ةسوز ندننانسحو عفانم كندر اس كلام هلبسارحاو قرص كن هئكم باسا

 غ دنا ص وصخ هنتکلع ودنک رباربهاکمردت اهدافتسایتتلم ||
 3 Eê هب یت واانتعا هغ . رلت روصكماسار دا میاضهنس

 ۱ و ی ٠ .(دنب ینهچوا )

 اصوصخو زن ۳ فالتخا و هخاصم و روما *هفاک ندب انا ۱ رجبهداب وروا

 حب

E 
۱9 



 ر دنلک د ناک لیلد هنفیدلوا اطخ كع اراذکو تشک دارد ||

 هممنجوکن دمکیدلباریعلا نام هدافا هرکبانج هبا صولخو تسر مردقلوا
 یصوصخ نکن افیلکنو تالّوسم زککیدلیا ضرعقاب مرد الومآءیزککج |
 هسنارد اروهظیهاش اب نامرفو مما ب هنوک هنبوللواقیلعته هن اهاش "دارا |
 رووا هدافا بانج ۱

n0  

FE زوص 7 O 

 ملما رکاسع و وتهک رم ی را ]۱

 یطو مک و ۱
 یا را لوالاک هه یسهعلف قازا هکر دشلوا طول مو دو هحووب

 هدنعام دراعص وهکناګو ناغطو هنلوا ماست هب هیلعتاودفرط هلن ر اسو :

 ینماملوا ا هعلق هدنفرطموق ملح دعب ايدو هناوا لست هنفرطهبلعتلود ]

 یارگلو دواتداعسنالوا یناخعرقو لافتروب و شابار, عینک او هبولهلوهرزوا
 دف ما سر اس رز دی ها ۱

 E الاح و مدقا دوو نوا تأقا 3 نر

 یلارق ج وسا رزواقملوا میاست هثف رطهیلع تلود وریک سیا رادقم هنره
 وداک كئارف ج وسا 70 دلکعا اعلا هاجد حانحنرب زكنهلعتاود

 بویئلوا نص رعتو تعنا4ندنراف طاعطق هنسآه با تعالسو نما هلتکلم
 هیلعتلوددعباعفو را هملیا هل اصمفسبا روناوبداح اواضرو قیفوتهدنرات ام ۱

 یدنوا ردرب هش  ریاسو اناعر نالوابوسنمهب دسو رحم ثالام یتدندفرط ۱

 ندن رلنکرح هناخاتسکن دبا تقش هل ایدوهعو طو رمش یمانلوا زواخنو ۱

 | لاک ك زبهاشداپ نمدنفا ولتمظ ولتانع ولتکوش قم رویت نیع ض اغا |
 "ذنداعس هناتسآ هر ز وا حورشملاونونا وا اجرندنزهاکولم مرکو لضف |



۱ 

 ۱ ندزرا دف رطقح هلو|نوعم هرهرکاسعء دنلحا وس الات |نکشعب اف الیا

 یاس هدماکنه لوا EEO کاتا ت تفغشو و تقر ۰ لا

 ضرعولاوبكبربن مریمشد نوسروط هلب وش نکمالوا رتتءالصا ندتناهاو
 تاما هزسو مک الانام ز ولید المص اھت ه" رککیدتبا ید ص واخ

 ارکاسع ینوسو هفاسم عطف د هب بنولو | نه رکسعر مس اش رومآیا تم ذخو

 | ند رکفرطو ید روکی سب رب یه ندرلتسود رکگی درو ربخودعونارخافنو
 | یاضتتم كعا رکسع نییعتلاشالا لجال هب الات قاشالاب هدمدکب ید

 | ردفنرهرزب هک هل وشبوبلوا ورک ر>  ندرزس نادبآندبنسود طور
 با قدلوا یتغتسم ند رکتمهو تناعاوندزک ريیدتویًرارخوم وامدقم
 ا قلتسودو كاوا اباد بولو هدر وط ج هار هنگیدنک هنو هزب هنر بس

 ۲ "گی دلکهدآ توفیینصرف

 3 لر و یسهرهاف توک دنس تنطاش یروهج كیدنو

 هکر ام دفع بارم رشم نم“ درآ ر سبو دبا هبرجم لعفلاب یک کرک نصولخو
 | نکیا ردا جو رتب و رالبيبدصفءوس نالوا رمه «دنةح هسورحم كلاعو
 | ماتا ذخا ند'رمش دن :رمسکعیالولح یس هن اعاوطس وت رخ تاذلاب هنب رازب

 7 قفوم همفد نتلوص :رمادعا رز ی رسک«؛اروهطدا دمارند "رک رطلدلبا

 F8 اب ابساورامورات یتس هر توق ك نمد هل تمه كناشاب نیدلارمخو

 e یخ دهد دونم كلاما ددم ص الت ال ادب ی رسکل ام و هلاز اووحم

 .قمالوا رکمهو لخ دم رس هدناحوتف وب *هکنوسلوا رکمولعیدلوا سرس د
 نالوا طوب یمهدانیبنیتلود هیفامعمریعارکشتو تام ضرع هرس هلیبسح

 یزکیکو ضولخ رانآو زبمروک اور كعياربکذت یبیضامدعبایف ةمرح هغاتس و د
 دانا نوت نوتبهعلاطو تخم كينتوق نکلزپ هدنسوزرا كل تابا »رس
 4 كلاهموهلاحو تفویاضتقن دنفزدلوا شیدنا تب اراک كقباتعاو
 بولک مک كپهعف وب هب هلعردرتسود نسزر د, اهظح العو رظز هباوهمسومو

 ۱ سر دنیا لااوجارخ | دارد یوزر هدو مود ین اغتو هر کک دلی بول طم ندزب

 | ریهج اکیا تر ھت ماهور بو دیارادک فرص مسوفر دن دلپیق ترانسح

 | رفسنالواديدمودیعباص وصخ رة <) | هدعاسم ناکماوتقوغی ام" ود جا رخاو

 ناب جاتحم یک ووو ار لاتا رتا الا فول ام هلباارد

 |هدسوع وب ینلطةسواضف یفددلوار اجوذ كناشاب نیدلاریخهدسوتسغا رداک د

 ۳4 مفاد ول ۱



3 
CTصوصخا روما ند ]هاها قرط كر ءدتذا اا6 هاش وار وات ته  

 سک رھ #٭ ر دده هنس ضف كجاەزۈاشىۈ کام ىا همظءهروما ۱

 ییس هصوصخم لاع و ضارعا هک داوا لوخ دو مو دق نایفرمشهب لاعناود |

 تتسب رس طو رس ی رسدنورکف ؛دصالخ ندبار اش هنر طاخو نهذ هل كرت ۱

 سیا كع>وقدص هعف د وب * زردباهدافاوناس رد اتباعر 4ییوک یخو ۱

 كسردیاهدافا هنره هزکبانج هللا تنسبرس نالوا یه نیرقو یقح |

 تنطاس یلارقهسنآرف نالوارکعوتم##زرد الوم ام یز کج هیلوا رطاخن ارم ||
 هج و نس>نالوا راکرد,دنقحیلم هسلارف ورندنل هد !قافتا "دفع هلیادینس ا

 یرکلودناشو مارتا قلاوزو ترم زک ادعا یشان ندناضتقا كاهش 1
 نالوا فقوتموطونء هب هنس تاطلس" هرهافتوقهدنعم ماکهساو هبوقت || ۱

 هلبمج"یعاسسنالا زکات لوم امو خب رد یراکمملئاسوو بابا میجج ۱
 روصقز وجمناعطف ند هماع تلو دینرطهدلروی مسون زکنالوتسو لو ۱

 دعب ندفاصنا او قحقا رطامدم ندا روهظندنف رط هسنارف نکیشمآموا || 1۱

 راوط ارواوا بج وم یه داح او تسود نیبآو نانه ی د هس و مانو ضرعو
 یرعغ ندزب نفدلوالخ ید ه داوا ج مسا رم هکلبارظد هک هنناتک ||

 قدصو تیوطصولخ تاو د یکیا نالوا قغنم*ر ول هدرایغا نایموس ی رس ||
 قرماوا اش هفراصمو قاشموهراضمو كه نالو مار هنیفرط با تین ||
 هدنناماو تباعر هنسهدعاق لثلابلباقمالاو ردکر ک كیا ییس هاب كقافنا |

 ول هسنارف NE نمو یعلم بت ببط قاغتا هارو اروصق ندا |
 لفاش اءاد هعکدا وا راحو دهبارططاو هکلهتر داع تلووخسیا نرانو ۱

 بلطو طع لاک راهطا هسیارواوا راتفرک هب هرع عو كنج نکتلمو حماسو ۱

 هب هیلعتلود هلباهشال تنواعع تاقوالا نمانقورد|مارب او لعن هدشاما |
 راهظا قلتسود هللا راترافس ,دباف ییورادعو هداس نامهبویلوا سردد۶ |
 هنهبلع هيلع تلود سولراق نالو |یلارقایناسا ویروطاربع | اینا ا «ز سر واک دا
 ەرۆھ“ هر رجو ممجو باج هناتسراحواب ر روا سرب کاسه هلن ان رغ كلام

 نالوا رشم ن کیش طلو قوس هنهرصاح سزوطو هنر زوایدالب |
 ها لود هنگ ید او رک اعاو ترا ین قلم هل زده ۱

 بو اوا زانا لحن رک هاو تست الو ڈا و قو هک اتم |
 ی ااا زم كابا هد ار

 ۳ هو منه



 ردییع ناغعورعو رکب وبا هک ل 7 تردو دو ت :تارم نازی سو

 یرلسدقم حاورا كل ءالواعیجو کرانا نیمجا مهلع لات ناور
 ناوم دخ شخ جات نیف اولا ناهرب ونیطالس نا طلاس هک ن هلا یقفا رم
 نا واط اناو ك يلب | مورو رک دهرفولرک د نا نیضرالا ی هلا لط نیءزیور
 8 اب رذآو كناتسدرک و لرکب رایدو كن هر دةلاوذتبالوو كءوروكاامرقو
 اك ها دابلکو كس قو كن هني دمو هموار كب>و ك ماشو كمبو
 : توقمهنیها  هلار انا ماظعدا دحاو مارک یابایک لراتکم های دو كنو

 || مراکنرفطظمششورابشنآ بت د عام تلالج بانجو یر اکدلبامحف هبءرهاق

 نا یلغواناخدب : ربا ناطلس یهاشدایو یئاطاس كل راد همه قو دل | هل

 وق ےارفىل ارد كنتم الو هجمارف کاخ رايس ناطلسیلغوا ناخ ےیلس

 ضعاو پور دنوکبونکم لبا ناتنارفكمدارار ۱ , هات نیط الس هاکردنس

 یزکک و دباهدسبح نالا نولو | یونس نگسدم کتک نوبل رصا ی دیرهخ-رعا

 ۱ رشا ام دتساددم تاذع ندبناحو ہدنصوصخ زکص الخ یودب |مالعا

 لب لبس ىلع بوتو | ضرع ةمربص اهرب رسههباب موش نکسیا شع د هکنره

 ۳ راه اش اب ید | یذلوا مولعم امت بولو طیح مغ رشوع
 | رپ هسلوا لب و ازمسهب لوا ر ظا هدرزآبوتوط شوخ ی رکو اکو کر دلکد بچع
 | ثام جن ۳ ند عفد ام اره دقا مهللارون:ماظهدادحاو مارک یاب

 پرو هثعب رط كرنا جد زر بویلوایلاخ ندرفس نوچ ا
 || شالرک !رهآزودنوکو هجک بولبا ح۶ رادهلق نیصحوا بعصو رانکلع
 ا داراو الا ویلا رم دعا رپخیلمتو ناهس قح ردشاناشوف رممعلقو
 4 ؟مدآروکذمهسبا هنراخاو لاوح | قاب هلکهدوحو هسااشلوا قلعتعهن

 ب رارخارهشلئاو |یفارب رح مس هل وش هلوا لول بوئلو|یاطتتسا
 هامون و نتا هنسل

 هلعلا ةنطاسلا راد ماقع

 هسو ی بن طن طی

e CEI OG 

 1 دی یاب و تیم ناطاس

 +2 ەر دسر ىن نانو دامان هنسىچ ال ەچ ارفو پیتا ف ی |
 | | يدك هلارمغی بس E SA زلبطا

 ترج اک

PETS $ا 7 هگولتکوش  
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1 

۱ 
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 ربدکر يها نازآعوتنونک ادش عفاو هحرهدنکرب رقل ته دح یودشءداتسرف ۱

 یلسناندامزابریکر ما نآ یتهالسودوشهدانسرف نوبه بیاکم امد هک مراد | 1

 ندا رب رز دنکن یتدا زوروز یسک ناشارب ودزاس مرکیو ز رم نارا اا 1

 مالیل و لاسر ایسب یتا هاکرددابتاود یار اربا هچ هدان"رتسن اداباناناکر راس

۱ ۱ 
 هر دیار ناکروک رو ریبک ریما ||

 ضرع ها لاع یر رک باس هرکصندنفرلبتهعدانوسروب لویف ی ارق || هدذارف یتصولخ قوجردقرابندو یفلهاوخربشومالس كيبروب كابو ||

 یلاعتیراب روا بودی هلباهوبنارکشلهکرروئاوانام دوش یدلوارورسسم ||

 | لاسرازکیرلنوپامه *دمانامادهکمردب ااجر ندریکریمازمس یدعشر دیار رتو 1 ضرع هسی دلو |عفاوک نره مدردنوک«زکر وضح یناوجیررف یس هصخ مه ||
 دهلک وصح یکل هدوسارطاخ هک از هناوامالعارگتفاعو تمالسربخ هز پونلق ِ 1

 هلرلناک رز اباشدارب ز هیلوا یسن دعلو رج زك هک هنس رار زوازمسهیل,!بسطءو 4 ۱

| 
1 
1 

E,هیلعیاعت ةا یل ص نط ص هد ایفصا "قرف یا دتقمادن ا٣ رمز یاوشب  

 = سسسوپس =

 تمد( هیناطاسایس>رام ناوج یرف ) دعب نم درک نوب زو رهقاراعشو

 هک وشهداتسرف فرطنید اراس " ناناکر زا هک دیاب یرکیددآلصاحرطاخ |

 دیزاسعوجر فرط نا دام ناناکرزاب ردع زاسمرگموزرعمار اشا هکنانهبا ||

 هب رع#لا هنانامو سجن هنس مرکلا مرح ةرغ ىف ارب رحم
 ٭ یس ەجرت نروص كروكذم بوتکم

 یرابوتکمكولمویدلکهزغرط به ارظعاو مان سوتسسنارف یررفهکروئلوا

 كن رهشهناطاسهرکصذدنوبمدلبا لعمنصع یزع رانمش دكلزمسو مز هلی

 کا

 یرلاهک لصف بولب ردنوک ءرفررط مزبزکی راناکرزابلزمسهکر د مزال ىج دوشو
 زر عمدی رلناوراهدک هف رطاوا ید ۳ مزب هسا راتوطمرکموژزعم

 .مالسلاو زسهلوا هدینا ماکو تاود را هسه مدبد هن یقاب زولوا نادابا ||

() 

 4 شلرویب لاسزا ه وقسارف یلارق هسنارف ندنفرط نی 2
 ۱ « یتروص نونامه *همان نالوا ۾

 نیعلا ین نا لاو |
 Ci رخ | نوبل ره ترهعو یتیانعكن هنک تلع وهتردق تا توت



 نعد هسسنارف ی

 هسنارف هک هسنارف

 دېم زدکع دی

1 

 ارام نانمش دیلاعت یراب*یرایدش ناور هوبنارکشلاب هک د رک رت "رينو ع دش
 ا

2 1 

 هاش و هلت FEET راوجتلب ۱۰...

 هل راهدآنالک بو دیک هنداعسرد تک . ۰

 هیدیعه رکسعمالساناث وب هدشاب ۰۰۰

e.هنب زهناخ هتسح  

Eهب دمآ هکب  

 زانتیا هراز اسوتداسرد ۷۰
 ۲۱ ۰۰ ۰ قراصمهساطرقتد راناک وزو هکر اكلك 0.۰۱.۰
 ۱ هنناشورفءو تارمعت كدارس 0

 هنسهسللا كس همدخ یارس ۰۰
ETهراسو طم تافراصم  

 | ۰ یشیشح ایلاقخاب ەنقلخ یارب ۰
 ۱ هنفراصم اسیلک و هراسایاب ۰۳۰ ۰

 [ 9 م یب

۱ E. 
 یراضم كل رکسع نایکسنانلوپ هدنتم دخ یلکب

OE e 

  9فرا صمكنیرا کف دوانرا ۱
 بیست

۱ ۱ 
  ۰:۱9. ۰۰نا هم

1 E e Re 
۱2۳۷۰۰ 

 | هشورغرنوا هلیاسح ەچقا عاص یکی دم شسورغ نالوا یزاج هدحب راتلوا

 | كعد هسک كس ردف ودزوتوا روك ذمو غابه هدنوک یکنوکو ب ندنغب دلوا عاب

 ۰ ٢ ناار ید لاح كفالفا ردنا یعنسم یغیدلوانا ۳ راب بیلی واوا

 روا مولفم
A ( ۳ )۱۳۳  

 3 ۳ 1S وتکمنالواهسواراف ی |یلارق هسنارف كکشاروع وف
 ۱ ی ۱ هرمعدب :ز ناکروک_ رگ ربعآ

 ۱ دام رف لوق(هسنارف ید هزتالم) دوش بل نزا یدنوزراو مالسرارعودص
 1 هدومروبکریمانآ *امیأرب هیعدا ملت ادعبرایسب یدنموزرا ناهجا

 | دروا ارناکلم باکو دع.ر فرط نیدهد ملعت سکسسدرفیرفهک دوشیم

 نامدا بش میظع درک هضرعا ررکر هان یراوکرزب وتمظعویمانكينو

 اا



 ناو iT یل دنس وب دعفدوب نوعلم E رلازج 1
 ناششخ و هفولعولوزن و دورو ارت هلبا هرفور اخذو نام “وه اخ جدل ]|

 هجون اجیفتقو ترشابمهرک اسع باج ندا كيدنو هلبساطعا یک

 یس شر ند اضدمآیتدلا وه مركب یو تتى ]
 هلا ییلعنو ك رع كروغسم نوهلم دانا وينج ار دشفلوارا تخ |ندنر ارب ارقا ۱

 هنس هعاق یزوشالابحتاصعر ,اسوكيلواب و ا , ویو هجوقو غاطەجەرق

 یکدلباثادحاوانب روپ اط نیم ندقارمط هد هفا بم یراق ت |

 هدف دل و اهدافتساو هدافا هب کد فرط ندنفر ط یسااه موق مدح رمس ۱

 یاذسح هف رط یزوبشاند هب ردنکسا سفناب هلی هبفاو رکاسع یریلوقو ||
 هکنج و موعهو هلجدن راسو ر وباط ةتغب ملا یدلذعراسم هدادعا |
 هدقدلوا یداسنم یرادقم تعاسییارب راک و كنجرابشنآهلبا یدصت ||

 ند نعرکسع بونلق ینازراوتیاسنع هزغرط و تمس ییاعجس ترن ونوع ]|
 كن هموق رم تاصع نکل بولوا ح ورح رفت اقرب ودبهشرفن جافر هچرکا
 هعفد وب ههاکسدتلود کک دب و ناشارب و هدنکارب یز هس وه نی مج ۱

 یدیراهب رفددعشب ودخایتدارمما چاقو و داک یکیا نوا نالوا دقت ||

 نامرفورما هدقداروی یرلنیهرتباصا سانشقباتدوعنب رقییفیک ی فی دنلوا |[
 ۱۲۰۳ هنسح۷ و ردک ا4 نقر ||

i؟) ( 

 6 قافراصمزفد كلا دغبتلاباهدننامزرلكبولرانف #۶
 وب

 هن را
 یسهدهاوپ ۰-۰۰ ||

fo. ۰.۰ ||هش یانادههتداعسرد  

 دمدقن هنرادص ماتم ۰۱۵۰۰۰ ||
A0.هزوفهر وهام كنناخ برق  

 هنتانسنعت یرلظةخسف كند هعلق نیت وخ 13: ۰۰ |

 ۱ ناسکی هل | اخو مدهیراصوصحناش ویرلسوصهرواطو رانا قارحا ا

r 0 ۱هنناخ رق  

0۳۹۹ 



 4 یمن سا EF RY هر یقرصتع هردوقشا

 سم از هدنن وهذ هلبلج من "هدرور, كنابنس تاطاسوبانوروم یرالوقوب
 نیدروغواتقوتقو یر ره كمدآ دجاوابا هدهقب اسراغ.اءا همشیدلوا

 و شو پس وترتقملف مد هک منا دوو
 یا اعفاوراوطا 'دفاک بولو ایپ وجاضر كلم كلاس د ك رالوق وب هرزوا
 | تدوعوتعذ "هجا ویستا ت تر حلر دا قطا هب هلع تلو د “هد ار او رما

 | هان هنلفضو لوهدو نستادحا یاضتقم نکیا مه اک دن ثب وزرا" هدیر و

 . ندنراوقوهچرکا رومکو روصف ضعب قس هباقعو باتع هب ورریغنم
 ار یا ناتهپ و كفاورعو فطع ناودع لارا نک  بواوا ناناعورداص
 ندکم ناب وتٌاراهدنابصو یټ تروصبودیا هر یرم اتعو تاوفه
 لوق هپ رتو ناهتلاو جهت یرادناهج بضغ رامشتآهدنکدنت یخ یا

 ۱ تندلانب نة بالا للو انا معو باتعع اونا رهظم یرااوق و هب مرد ا
 نالوا ا رفالخ ندنرالوق و ردق هنآو ززو !ید اف ء4 هل بنذال یک
 [دولوا یدوم هیاسفا یر هفلاستاثیسدعبایفو تباناو هوتن داعان ت اک رح*هفاک

 هلو مهناک دن تین همزاج "دارا تا و هو تمز ال«هب ییو> اضر" هعسآ هةل راع

 متجهاوا تلعو كلءءاشداب تیانعو وفعرهظع هدربهررفظرف م ماکنهوب
 یواح یزت رومأمهبناجربوایهمو بین هریفو رک اسع هدبناجوب هلیظوممم
 n ھا وادم ( رفظا ةاکزولا ) هلفلوااشک هدیدو بقرتم هرو دص یاعرما
 5 داآ یناهجود داهج تاب وُ هلل الوپ مدع ههطظعا داوس اوس قب رالوقوب

 دروکازمسو قبال هدناشنتاذع نازرحا هملکهدفرطوب وادجو مورح
 هک e E رکودا رغلبك رکومد رد رک

 ۰ دمی 2 ندکاش ین ایفا و هم العاو ض رع
 | یاعدتءاو تیدوبع مسارح یافنا هلعرضت یراهرویب تقفش هیایحاو
 1 4 ات ثفر "هلابقوشا ةصاخ هدنقاس تج موفطا

 ن ابد فج اس ةدیسر ی اعتهاشن ردشفلق یزرارقت اتعءاکشوپ



 شالوا ط.ص ه مزور تاعوقو هل د ذتسار الا 7 یسنم 1

 لو GEG EEE یبجار سویسرافوب و 1

 تیره ناتو و ره هدبابوب ORE etr رال ۱
 كنوب ام یودرا هذا رخالا یداج ىش 0 نوجا ك ماك سرا ۱

 دلجیخدیتاعوقوودرا نالک هروهظهدنجما ههوق رع "هنسهرکصندنجورخ |
 ,دیهافالحترضح هب اوت اضویف دی اسهلهجووب بوناواربخ نور هعبار

 كن هلع تلود ناب نانیخدینلادلجكخ رات مب دلو | هدکع | بینرتوعچ |
 هس ةة تحاك ر مک را 9 ناک واک هدقع ه:سهةبفد روما ماهم ۱

 یلاع نی ءادج ريم یلعر زووظن نوطالفا فص نالوا تاهبشلحرادم |
 صاوح مج سو هدنرادص ها دعفد كنب رات رم ضح اشیا هللا هرمسپ شاپ

 لب زهب یخ*هیعداندنفیدلوا ماع هد تح مایا كن راترضح ۰ |
 ماعلا ىلع هد ردشلرب و ماتخ هباتک *هقاخ ,:.. |

 هباعصاو هلآ ىلعو مانالاريخ ىلع ةولصل او ۰,

1۰ 
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 ناب هکر > نت داعسرد ینوک یمن شب نواغب مش ناضمز هموق رم هنس

 :نانسوفیمهنب ر ناشن یراعم" هماخ هل اروهط یم هلداغ رفسایف هتمهدنتع رع

 راس ون فو قجبوبم هاب هنت« بافوط ضردق یآزوغطزک دكر هک
 یم هلو داوا ندهبلع تلود ن وبد بأ دیس ولهدب وامه یدورا تادلاب

 رب زوج هاا هل س هده ع كن. دنفای روناهلاصا ی رومأء ثالسد را هعقو

 || تبدا ی جاف مشت ور رو طض یناقوودرا بودیا تعزع هلی نوبامهیودر
 | عهح یهر اسمباق وهدداعسردقر هلو ا نود اه باک ر سا ون دعقو ید یدنفا

 ترافتس تمدخ یادایدنفافصاوهدلاح یرلف دنلوب هدکغا ربط نو

 ۱ : هئداعسرد نوک یهشب كنناعثش یسهنس ۲۰ ۲ و تدوع هرکص ندک دا

 ]| كنب رهقشپ تهدخ کال بون هعقوو شون" د یکنركتاعوقوهدک حا تدصاوم
 | «رزواقلوانیس نتتدوعو تع زە تىغيك نامه بوروک یتغب دلوا شمک هللا
 [] كناعوفو ا مدو ضرع هن ام باب ی سیما خر انس هعطقرب یو داوا ش عزا
 ا ۳۳۰ و SRS راظتنا رظن هلاحا هنشناک

 1 روئلوا دارا هلرمفر (۱۰ )هدربز

 1 ٭ داخ ۵
 ۱ باا هدرصع :هقو هدعب و یب همانهشردق هش رلخم ران كم

 هلع تاودیاقو هلساوا شاک هلبرویب رومأم ههباقوطبسضیرب ندفراعم
 ۳ و مانا فی اک طوضمیقر هلو !لصتءو لسلسم دەر لر صع وب

 ا ر دشا بولوا اا
 ا یم هنس ٩۰۱ یدنفا فمصاو سون هعقو قیاس لاونعر طقف

 درا رد هنس هنس ۲۰۰ ننس هنس ۲ * ؟ هدصب بودک هب ایایسا

 ake واجو شهزاب یدنفا بی دایب هر , اس عیاقوو یدنفایرونا ینتاعوقو

 اووم A SE هام هدنس هنس ۰٤ جد

 هنس هنس ۲۰۹ هلا ادب ندنناخ مس سولج عقاو هدنس هنس ۲۰۳ یدنفا

 ۱ | ناجح رج مد و هتاوالعو ماع دج یسەفاک هدرا ها شل الق جرات رد

 | یسهنس ۲۰۱ یفیدلوا شمزاب كن دنف فضا هله بولوا جات هناصقناو
 | ندنطهاوا د ° دشا وا صفان ك ,ىلاقو

7۳35۳ e ۰۰ TNE 



 ھت رواء هئبناج يزخر هد ادم اشاب , دیج لیلخو شغ قلا و |

 هداشاونونالواشارب وترازو "بتر ەن هدهع ارخومجارخالابن دنداعسرد ||
 هدف شو اروصت یفلم قم اق كیاشا : نطصمیباح نوا با هتداهترد | ۱
 ںواہغار ود تس هظفاحزاغ وب ندغردملوا هج وتم هنسودنکاشاب , فدو ||

 هنس هدهعاغا نسح یسافایرها+ نانلوبهرزواتع زعهیانوبا«*یودرا |
 دلار اشهیدشلوا بصل ماقمع اف هدنرو رج "رور دنج كر هل و ترازو ۰ هنر. |

 داپ فاص و ل دقاصو لاع یانابهدننآدو روک ھنن رب ر كن دنا بپا داش اپنمح ||

 راوطا جد قلحو دونشوخ هناهاش تاذ ندنسودنک ندنغیدلوا تاذوب ||

 |ندفاجو  هقش,ندف دلو ا یم رانبوب و فوا«دزل هسا ر کش ی
 مادام وامه یودرا هن ندنفردلو | ینوقو ههینس تطاس ماهم هیس وا هعشش 1

 هنر هبا لزع ین وک ىج ډر دیمرکب كنم دعا یذ هموق رم "«ن- هرژواقاروم ۱

 "هلیساوا هعاتششن ندلاجر قب رطاشاب یط صم ەماار اشم یظفاسخ زافو | ۳

EAR 

 تلود اینا س کیک بوک یاب اما منود فد د از اه

 ین كاوالا د ین ۲:1 یدنکیدت ار رفتی ساواک ی ۱

 یسیجللا ساف ی هدف یرعدسجا ندنوپاسه ناودناکجاوخ ینوک ||

 ندنداهسرد طقف شم » نییعت یسیچلب ابنایسا یدنف | فصاو سو ون هعقوو |
 فصاو هن یکاسب ون هعفوردف هتفولوا ندنفجهلاقهراهب لوایرلتکر ح ||

 ناعرف یعلربدتا هرادا لاک و دەب هاك نو درگ دهر دی

 د لوم یک اح ساف ںو دیا ترو م ا١ یادا هلت نص عاف ید فا یعرع ۱

 | یرهلو) هدکلرب هلی ای فا شافرهاطدج نالو | شف نیمعتربغ ندنفرط
 یودزا«دنرلقدلوا لصاو هتداعسرد نوک یجنزوقط كنیچریسهنس ۰6, |
 قتلوا تافاکمندنشیدناوب شمعبچ هنبناحیلبا مور مظعا ردسص هلبا نویامه |

 یدنفار هاط د # موق رعو شل وا بصن یماقم# اف ؛ییوتکءیدنفایمءهرژوا |

 هه لامور هلی ا عدعت یتسانادهو همان قر هیچ هنوز د یوق واوا ۱

 یس همانبا مچ دک دا تمافاو ثکمیآ یکیا بواو |یهانبتفالخ نرضح|

 و ربا تدوع سان بلا | ۱
 سن سس ت ج :

۴۹ 

E 

١ ۱ 



 ردند4 رصع بئارغ FO دع روس 0 فاتوا a - نفخ
 .یتیدلوا تاذرب ندرضع یالضف یدنفا دجاهداز یتفمناناو مانالا فم
 ح اونم دهسبا شخلوب هچوتم هثس ودنک یخ داش اب فس وب یطعا ردصءدلاح

 كنج هدلاح ینو دلوا یلقش یکی! تلو در اکفا هدنصوص>ر فسو كنجح ورشم
 | هسیایدتفادج- اب وب الشار هک |تک ازن بسک تحصرهیقر هللحا یراویق

 ِ م دظ-العو لاحو تفو شروشهدلاح یی لوا تخونه ن
 قئرا قرهلوا ضراقم :اکو ضب رم ءاکو ضراعتربح هنسودنک ندلامو
 ۳ وز هدنحوا نوا كن رفص یسهنع ۰ ۰۲ توب«هروط مدنتعشم ماقم

 دج هنرب هلغلوا لوغشم با بتک "هملاطم هدنزهنا>اس مقاوهدنکبرلکیو
 اتو كن دنفادمشلماک ندما ۳۹ رودص دهسا شم وا بصن یدنفا یکم

 OER كس دنفا یکه ندنکودیاهدقعلوا لی زن اقا هه و ظام

 با لزرع هدقدلوا لصاو هنوک ترد زوب ینمی یواسم هنددسع هنزواج#
 ۱ اض ب تعاخ ی دفا ل: اک دع ہدنستلا یم رکی كنسالوالاىداج هءوق ۳1 ها

 ۳ ردشلیا سالت ییاوتف

 | ae نوفأعف انا یلعهداز ىلكب ىسەدوب و هطلغهدنلاوش هموق رم هنس

 | یدقالباج قجآی دیش وا بصنیدنقا لیلخ نالوا یس دوو هطاغاقاس

 نوش رافطب اضرب هقشبند هدو و هسیارا واباعر تمذلهارد ةنهدنعاز اغو

 E هلب رقترب ویدنوس# | هلخا دمر هتسوار اسویشاب یحماتسلو
 ن لوا هسا تروضور و شابا هزت لعک لح نور دت ارادصا
 وصخ وب هللاذاعمندنخیدنقوط ه اغاد اهرفیشاب یجاتسبنالوا شابا لابقا

 ]نوای ینه هنعمط هگلادهدن ویا هظح الم یر ذاحم نالوا هدنتح

 ۱۹ یس ندنف رطاعا داهرف وند شمردتمآ ثادحاتروصو هل ود یدنفالیلخ

 || هقشبكرهلک هروهظ ناکام بضغ هدنفحیدنفالیلخ هلغلو اقا هنویا مه
 ییماوب ندنفرط تاوذ ضب نالوا یسماح نکیا ج هنلوا هلعاعمهنوک
 اک هلل رع رک لاب قر هنلوا هداف اود ششم ردت ارا دص ا اعا ىلع یقوبم

 1 ردشعوا بصن اغا قطصم نالوا شا قلهدوب و هعدقا

 ۱ ]فو مردم نو یودرا دنس :رخالایدامج مور هنس

 | كن « رب ندارزو نازبصم هدیداعسرد هل وا تکرح "یه هنناج امور

 || قارادزفد هعف ددندچ نبات طیب یلوا بصز ر نویامه باکر ماقما ۱

 33 ۱ ¢ و #



2 OT 

oدا  SSها  

 "ید صداه یتسب وب دعاقت ھار ایه! صعب شلاق ندچوک ن دشا هپ

 ترابع ندرلشاعم یسهلوقم تایزج شعاوا صیص۶# هرزوا قلوا هناها ی

 | هلیااعددب وراسکناتحیمذملصف كندا فیظن دارو هداروش هلیسلوا |
 یشانندندورب ناو اپ هدرا هنايماح هيلا یو٥ هلهجو٫ و هدقفلو لیذت

 ۳9 ینوک ی جک: ء۱ نواكز خالاعسر یدبا هدکع امزو حدقانلعیرکیدکب

 ییقوتهن رب قر هنلوالزعىدنفا كب هل ءاطعدج| هدازاشاب رکبباتکیا

 یعفوت یخدیدنفانسح هملاراشم هلل وا بات کلا سینریدنغا یضیفنایلس -

 یلاماوطانا هل رازو "هیتر هنسهدهعاغا لیمعس| یجاحهرکص نوک یکیابوآوآ

 نییعن هننیعماشاب ىلع قباسردصیرکسعرم یناج لی" لب دعش هبجوتلاب
 زدشعلو r ایل قار یسادک هاب رخ قسما یتناماهناسوت هلدتلوآ

 ییعومورادنسهدنرومایزجو یلک كاشاب فول یظءار دص هل هاطع

 ین هنسک قروارورفمهنلابفا نکروناو رانا هنسلوا ادا ران هننیدلوآ |

 یب واسم هدفرطره قرلوا رکلد ندنراوطا سکره ندننبدلوآ زاغاص |
 شرونک هناسا یخد یناذ نالوا یدنتسم هلتهجوب و هنر داوا رونا, و |
 | یالخ هاکمروک ن دلاح اج اا شاب فسوا ییءفدن رداع باب نیم ەنکو دیا

 ىلا نوا كفن رشنامشورد و صوقو یزعاب وکش لر وب نر هلو لومآ
 ا هن رب لبا لزغیدنفا یری خد یلاعردص یا دک یتوک

 ردشولق ناسحا در ید وا قطصء ل ید تال.ه,فوت للو ۱

 یغلافرلهابمو ینالوف یاب بواوا یلغوا كموح ماشا ھارا ل زوی رغآو
 یفادصو ید یتریسو كولس نسح ك-.دنفا كب رکب نالوا شا ۱

 نوک یه: ؛ا كننامعش هموق رم هنس ىيقھ ةي داوا ندیالسم یکلدنخراعمو |

 هو اس لصالفدیجوناینااص#هرو ترازو یالاو هبنرهنیهدهع
 ۱ زک دهرف كنب ردازب و ی نا دوق كنب ردپ هقشب ندقدلوایتهاوطالتخا

 جد هلیکلرکسع رس زکر دهرق هدروک دمموب هلردسح قلوا یفاغوبشاب یساغود

 ر, ردررگ,دنم رات فصاو وید یدنلوا عیفرب : یهاج هجرد
 هدیصانعو بنر هلیبس> لالتخانالواهدلود نیناوقو تاماظاو لاجزطت

 درز :هحوقیتسوا رفس هلب هدا شاکااو ایراجیراّتعا هسب العییدا ۰
 سست

 چ ٩م



۳*۱ 

 سس تی

 وا هرزوآ تلفوضهدنارمسل> اس او ی هنیبآ تح ر دش لوپ ضوفم
 | هیبآیک یرالوبو ص نالوا هارمسا> اس شا طکشبندنمسق»یب وص هناخش وط
 ۱ رولب روحهدارادف رط ی ره نوبیا چوک هد ولم>آرلل و ر یحد ها رسقاوف

 ۳ قز 4راندنساضتفا 9 "دار اقم واارحا هاو یخ دی وص سەم

 هنا مان یزالوب وص روکذم هدلالخ و نیفلوا شارو روم اکو انا
 ن راک وک نالوا صوص هئب رانو را۵ سدفن سفت یراّترم> ناخ دیم ادع

 ۷ اردشهروب تافلاو هحوت راهطا هلسانلا روک روگ“ ر هباعا ماس

 .Er * بصاو زرع $

 ( رش طبس الا 52 توف بکه نوک ندنوک یر)ءهراما ترحیناسلاوتمرب
  هعدقا یئانندقعلوا مارتعلایرللوا ندناو د رارابهب رمو برج كنب رایلاو ۱

IL; 

 ا ےس. رک نالوا لکو دا تافواشاب نیمار ادم سرب رو
 وص یتیم هغ داو رهش هل: اس ارزولا نیو یسشاب ید ك رهیلرب و

 E انس ۰ ۰ اوشا هلبطرش یفغلوب هدنتیعم كناشاب رکب رب زو یرکسء رس
RRيبهرک" دنو شلواهیجوت موڈ ی قاع“ یارم روم  

 ینارعمریم "هیتر ثالذک هیاغانامه)یشابیبوق,دا زیدنفا مهار ا
 سرت با

 ردشعاف ناسحا اطا

 ۱ هک نوا كل رفصههوق رم "هاسیدنفانس>نانلوب رادرتفد هد هللا" دعفد

  9 بول وارادرمف دیدنفا فیلقذدجا یا هناسرت هنن ر 4:الّرعیوک

 3 4 :هداعلا قود هداتئاون نکنابلاغ ەت دا اراق رىم لص الاف ك ةيالع

 وع ماهس زاریغ دزوا قوا قاوشراقهب هب رور فراصم نالوا هدکعا
 یورو هلک .ندرلنایلوا قتع ویلازو هدکس ندناءطاعع نالوا

 ۱ | ندراس وتورت باتا یخدیتامآ 4 هناسرتو شارب و رارق هفلوا لیصحتو

 . شلروی هبجوت ,رزواقلوا تب رومأ "هوالع هیاغا لصمس| یباح یشابباصق
 رک كف راضمو ن د تلق كن دحق اهدنا كوب كنوش یدنفا فظن یدبا
 رادرتفدر ددعف د چاق یدنفا نمسح هج وق نلسهلکع اروتفو ر ا ها هلع

 | تاکە ویكردپاهرادا هلبا هنایکحنولسایدناو .دزاتفوولهقاضم كب و

 . للخ هنر رافوودنکو كرو هصیت لود ناشهبا ەم ىب تالاقمو دوهي
 ]| لفاحملصفكنبدقا فظن وید یدلوا ردصم هرکنع لمف كعمروتک
 هززو !كمزتسوک مهنع یی یدنفا نسحیخدیدنف فیطتوهدکملب وس هدسلاحو

 ۳ - ترس =

 | نح



 بار زول هرزوا نام سن رکن رفنالو نیر ۳4 ۱

 راجو یلفدنقو هبهراب روا شورغرمشب ینوتلازدلاندیک هشورغ ق ربو ]

 || شو رغرچوا یرصم بوو هشورغ قم چو ا بوت لو او هشورغ شب ||
 قیرقو كيسكد عب اعفو یسانوطلم*اا روتسدو یعرم ماظن وب بولوا چار
 باسح هلب را رادقە یناصقنهسروتا و هدنلا وکر ههدداتسود اد بر هک ن 1

 نزولا صفا هلوعهوب هلتر وص و ںونلوا رشد را رھا هفرط رهمدننعض ساوا

 ردشلک مزال كا تەنە نم راول
 هدکملکچ هقیاضم هج هیلامنیغلوا یعبط سا یتلق كدقت هدنماکتهرفس

 بناجبوللوپ رارهوج را دام دلروکو رند هنسقرقزوتوا ,دشنادعمنابک نکیآ

E. 2 : ۱۳ 
 رلنورفهداب زتاقجاقر ندنکلوا نامهءدلاح یییدلوا حارشنا"یداننیکت |
 نشاط نوّلا نانلوارهبعت یلقد قروه ,دیاخدبحرودلر هل. دلشرا ۱

 | لاسرای-هنوغورب حب هیلعرد نیا ندع»ییفجهلوادناع یجف نیا هب یربم

 هدنخم رات بیدا يو دا شفق ترم( م هنهطق ی راهب ر ا ۲ زند

 یطب وجارلا لیلع یدنفالیمعا یرا.درتف دنوب اسم اکر # رد هد ا

 ټک ازت بسک هل قلوابرح تق و هاا هاب رخ روما بولوا هکر طا ||

 فاك یقحهدازاشاب دجحا هن وب هلال رع ەدنلاوش هعوف رم "هنس ندد ابا ||

 ردشمل روم نیبءلو بصا
 هلبس> تب یفظع كمرکا را درمسهدانآوب هلهجو یی هناوانایهدینآ داج ||

 هیدنفاكبدوج یلغوا ندنیس ردم هدننانن تبصوصخ دیکأت تطاس
 دجاروهش«نالوا یلاعردصیادذهک هدعب و نیما رفد هدنون اه یودرا. |
 سده ندوعاروضنءهللا؛اشاو علوا حاکندفع سهع رک كندنفافیظن ||
 _ضرع هبناهاش یاپکاخ صوصخ قفلفارجایرافاف زوزوسمسز هدفدلوا ||
 | ىجا نوا كنسهدعقل ایذهموق رح هنس هنس "دارا بندنفدلواشعا زانو |
 ردشقااحاکندتع و رجلاونعر هدنم 4 :ایاح است دنفا فن وک یس رارژاب

 بولوانیبهدلوا دلج یصاصتخ | هب هنس تنطلس فر فرط كن دنف | فظن
 قیماهاسرتهدنداعس رداغا مملسیردپ و ادنهگ ءدودر| یسودنک هعفد وب

 || باجی دلا یرخاتهج نجا بولوا لوبتو لبقم هما تملصم ||

 اس سم

 حس سس

 . هنر االفتساورادنقادب تلود رومادفعو لع ,درصعوب هدلاح یراق دلوا ||

ِ 
 ۳ رب



 هاکعا مت هن رخ لصف یمارغ هرغ كنمارط | مرحتیسهنس ۸

 وق بوط ندی زاغ وب یراترض> ناخد ادبع' ناطاس ۍتوک یجکیا
 ۱ ۲ کا لاشایراه د یس هشادنارفعهج رک | توروس لعنت رلت و ایه یارمم

 هما ندنتلعنوعاطنالواشع [تدش بسک « دن داعم رد,دلالح و

 اس ناطاس ناک> اردقء هکنوح هد فسا | هدکنیک هثرخآ رفس

 |02 دن یا لوطن الماس دش یسج رک كن راترمض>
 انک یکنوا كموف هام نامههحندافم ( رخ ۇبالر|)ندنغب دلوا شغف

 یمادرف بیل یالا زاهج ینوک هنشراهح یه نوا قر هنلوا حاکن دقع
 9 هارو دنک ناونویا ۵ یارمس یی یراتر > اھ لا راش«ناطلس

 ردشتلوا لاصتاو

 موسی بتا داشک یناتما سور ید یت وک یجتکسنوا كمرحم
 دا قاقحهسا تابثاثلر هلدرتسوک س ردندنکر ) نایلا یاو

 رد شرب و سب زدن سر
 ةر حاد ر دروفط یا نالواهدقعلوا لاعاهدهناسرت هل تف رعمیرامهزتسنارفرب

 ۱ ردشعلوا هب“ رفظ * هم دقع هل وب ماتح هداننا وب نویلاق

 لا فب داوا ند يعط روما یعوفوفیحارا وارد سانلا ین هد ه , رات ماا

 ترد ندسهت عولط يک هبنشراهج یجزوقط كنناعش ىم هنس 6۲

 ۳ و مندهت وا نسلاها لوناتسا هدر و مهقیفد جوا یم رکی تعا
 5 دشلوبعوقو سعیفوسک ند ار وب هنس هع اشا فیج ارا عبو هنس هعلاطع

 نعام تودمد سا شرو رخ ىغجەلوبعوقولوبندش رطرامبت هدا
 یرکپ كنیم ندنراق دلوا شفا جارنه | نعوقو هدنروهققد جوا قرف
 ۱ راح ز یکساردح رصم هدن# راتبدا یغیدلوارداص یاطخ هقیفذ
 ۹ ١ 2 د رلاط>خ وب هل اهدب د> جاب زااماردب ریوفواطخ قجردق وب هدناشخ

 ۲ ۱ ردیمولعم گانمابرا یکج هلس هنلوا می

 یتیم او جد راقبرحنالوا شوک هنمکج تداع هدنداعثرد

 ردشللا ارحا

 | ندیلواددسان * یا یسجیراباکتاوب زدعلراکت رم ماطر ورب دف هر

 | تیفلوا لتح هکر لاوحا یش رولا رایعملو صفانقرەنلوا طھر ەك |

 رش
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 ندنرزوا لد هلت 9 یتاعطاقم ییددلوا ش دیک راد ءدتسالپ ا

 ندمسو دک ړل ااف !هدسدع یبدافا دیعسو شع وا و قاطتسالادعد هلعفر | 1

 نکلاب م وق رح هتناحکنزتم د مل هلک ردشعلوب هدتعلوا هبلاطم لام یلبخ ر ۱

 بوشیراق هب هملکر ومارباسو ت اعطاةمو تاما لار همع | تعانق هلنا قلناک رزاب ||

 هلص وصح وره: ر 1 واهروک هنس هزادنا ودنک ی 4 !ام كل هدنس ەن اس ناطلس /

 ناععو اغادب ور موق مویدیار دی ماد ایم ؟ یسانامرودنک یسیلاها هاش

 افح و مس یراک دعا هعاخ لرد ات IE وفل ناطاس قافتالا هلا یدتفآ :

 یدرام هدات راسح هلاح هدافاو ضرعهب هناهاش یامک اخ هنس نكشف ا

 ورن درا هنس هڪ هقسل ندنرلتاب دعا و لاظم نالک هعوقو هر وص ول هوا

 2 رقم ےر کسو ام است خم مھ مد ھا

 هکلبوهنناصع كناشا دوم ف سیصنم هردونشا نر و هغو وا تو |
 بولوا لقسم بپسهنسلوا یکاسعراسخ هدزاب هعفد جاقر كنیلب امور عوج ||
 ات ته نا یا دبعهحرک او یدیشمالاق قلانف یرلکدع | لصالا ۲

 ا یاسر طاش یآرب هدهسناشلوا لاح فقاو زا

 زو ر دنچو شعرو تلادعیارجا ررح لاونعرب هلیسح یتافوكناهیلاراش#
 ندناتف كنىد ردشهرتسوک تربع هراس هللتق كنم رام د ر رورخ |

 هدرفاس نوتلواطتضندب رەب اح یسهدوحومیاشاو لاوءا "هک هرب 9

 رس ر دنوکر شام ی د هنن ر رحكنک الماو لاومانالوا ۱

 هنب راشیا لبا مور كرام وق معاما ب ولوا نیبم هلهجووپ دن رات بیدا ||
 ندن رل هعطاقم ناناوب هد لاو وا! اطلساع-|هءوح معهروک همنظیرا هلخادم ||

 یر هعطاعمهههاجهدف رطلوا ك اھیاار اشم” ھم وحرم هکر دکر ک ق لوا ییالوط |

 ردشلروک هدنرلت ر وصتادنسضعب یغیدلوا

 قلرسماظ) هنوب هسیا قلاطم ههقاو یسهداف !تنی دنفا بیدارک | هللا نا جسد

 دالب بم رحمت هل ون هرلغب رح یعاس و یعابچ افرب هلن و هکر دقلانف نج هلو ا لصنو

 هلک مزال بی دات یرلنا هرکصهدولبزب وزوب دتر وص كج هلی «دیادابعرارسضاو ||
 لاوما كرلنوب درع ەد واوا قلاطم هعقاو ی هدافا كدا ب دارک او

 ر دارا صا اوس کن چ دو هسدا شک هعوقور دغم دن راش> اعمط هنتاعطاًقمو

 تلادع تنر يدل وا معنتمهدیناخدیها دیعیارالدرودرک] كەياقوەلب و |
 تسلط ۳ ریختاوعد رارگناهدناقرب یک رهو كمردلس شیردق كننماو ۱

 مدردب اا ندا همت دسجلوا عل اطء ىس ەل يلج هر او یک كا رویه رابهانب ۱



Kee ¥ 
 هدد رف هب هنسرپ ندنغید هلو ارم یکی راقلس دوان هکلیدیشلا

 || نژو درونلو امت ین س بش کیا |یسلاو هب ھا وک هعذد رپ واو ید وا لد ع

 1 هودنفلراشحا هل وا رفطم هدنون بواوارومآم A بد ف و | ع یدارکا

 ید هنس ۲۰۲ نکا یظفاح هیدنفهرک و ردشعا مان بسک هللاییلقآ زود

 | ردٌشلوا لصاو هتداعسرد یرمخ ینافویاوک ید یفرکی كنسهعحا یذ

 ۱ یارحا لکوتء هدنرومآ تکوک یلاعو ترشم هداشک نیکو راقو تحاص

 ۱ هد هبهاتوک ب او تاذرب لئثامالا حودع و لئام هنافلک هدر اشمو لک امو هدم“ ارم

 | زار, قجهلوا لج رکذ بحومهدهدلب یمیدراورهو اشنا فد رش عماجر
 ۱ ردشقیگ نودا انحا یتمان هلیساش |

 6 ناطلساسا تافو #

 ۱ ۱ یرلتر طح ناطا اه|یراهریش هه لو ےک كرات رفح ناخد ج ا دبع ناطاس

 | كنسهدعقلا یذ یسهنس ۲۰۲ وشا قرهلوا جازما ةليلع وربندستقو یخ

 »دم تم روا بروم تو تب سوی ۳و جور رو توپ مووی

 2 میم 2 2: ت

 نس وتم قساردص یرلبلاع جوز عقاو هددلاخ نرمضح تبثحادال ادعب

 یاضتقم اهیلاراشم نا طار دشعلو | نفد هدر اوج یربق كناشاب د2 هداز

 ۱ لاوما راغداندن راق دلو اهکسع و هقرصتم تداغءدنرلامندروماهرزو |یرابرمشم

 | یداراورهعطاهوراصاخ قوج هدنسهدهععقاولا نور اعشترهش هلباهربثک

 ۲ كناهبلاراشم ندنعبدلوا لاکر هيام "هقاصم هل.تدسانمر س ےل | هدانناوب

 ا هبحر نک رولشد رواوارا دم ن هتفر اصر رەس یسهرخدملاوما

 4 ردشملوا بجا نجوم یساعا روهظ

 | | كن راترمضح ناخد ادمع هعدق*هلعحماریزا اب ندناعط قم نان اون هدنسهدهع

 ۱ 1 ردیف و راهدهع ناطلس دنهآ با ناظاباعس| نالوا یرهع ر 1

 ۱ زوم اهن هیات تولو هدنتمدخ كن اهيل اراشم ههو م وریند هد دم تدم

 لالقتساودوفنو لاوما عج و ترهش بسک هدنش یلموالیتساهلاعداتسو داد

 یمادنهل كناهملار اشم ل |ناکر زاب مان یر دیلزف اسنالوا شقلاالعتسا هل

 | ندرلنوب راد اوا سدح هل اد بععردافادب عرب یرادفوحوبق یدنفا یلحج

 كن هموح ممیدنفا ناععندنسر دم نالوا یت اک فرمصم كن اهل ارامش

 | اساییالوطندنساجانراوظا نالکه لوا عقاو قر هت وط بوتا هنایلاباال دنس باس

 | سب> وا قر هوا كح ندنیسردهرقفد ی <| هینس مدار اات ندنغد داوا سش اک

 چ بونلوا #



 یا ورا ا هد ااا تع ا ۹1

 هدنرحاوا یسدنس۷ ۰ تولوا یسلاو رسم هدعدو یظداعت نددو قرهثلوا ۳ ۱
 یلدا مورهرکصن دک تن تماق هد هب ر دنکسا تدمر قرهلوا لو رعمندرمصم ۱

 بواوا یرکسعرسیناح لیععسا قداس لاور هلغفلوانامرف یسلک هشناح ||

 رنک !بوسلاق هب ا ید روی یفیدنلو فرم هلب راج اودزا ۳

 یراترضح ناخ نط ص ء نا طا ندد داوا شنا یغلقاز ول لب > خاو |قفوم ۱

 هبودرا هل سعلادنهآ لوف «دنمرحم ۸۱ و شعازق ترهش یخ د ایل
 ندع ارو رم یاشد و یسافا یر کب «دنرو رح یآ یکیا بول وا توعد ۲

 كيهداز ز نس یدبا سموا اشاباقا هما اوآ حوت ترازو" هر هنس دع | ۱

 ردشاا تافو و ۱

 یغلاخا رادفوح هدساخناعگر رو دو ۵۰ علیساپ ید غ د تلا یللاو هنر ادقوج 1

 هدنرلکل هد رھ هکنوجهدنراقدلوا تطاس ٹک سااح یراتضح ناخ یطصم ۱

 یرتتلابا هنس ول 9 یل امور a بعم هک جا ناب مصع یماناعر عاطهرف ٩ هدناالخ

> ۳۳۳ ¥ 
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 فود سرو e قیرشیوابواا و 1

 یششبیمرک كن رفص یس دیر ؟ ۰ ؟وش اهدیلوحد هر دمننس وک هدیه ار یا

 مدار راکءهمطول رحم رخآو لواو قول هرزواداسف یلاراش هد ر لا ) وراحروم د صعد

 هت اس نع هلنا وام ردرلشا | رب رح واد یدبآ

 هک یلاح "هجرت كناشاب دج رار ھل

 كنادوبق دجاهلاب ر هدرکناهجهدنچر یکنایمرگ,زوب كرب هملاراشموب زو

 بولب روع ارچ هب هناخاول> هدنوردناقلارار هدعد وبولو | دلوتمن دیلص
 نونامه تاکرهدشب قرفولخاد هنسه مهزیرامالغرالیک څا ہدترد قرف

 ندنونامشنیبام هل صنم احر E او شلوالئانهتسهناپ

 ناطاس ىدا شرو هم ول یلانایزوا هنسهد.هع ات رد قردثلوا حارحا

 ناطلس شاع یب هجرت تحاصتودنا كلرورب هن .ندنغیدلوایرارادو وح

 یر اھا اراشمناطاسر دو دز u یر کم اراشهروح ته هلرح اودزآ

 یسوب س ی دد س كل ےل دیک ااو هيس ول یادتباردرلشلوا تبومص. "مارر ال

 هتمدخ نسحیافناںولوا رویا ددان یا

 بص ا رادرس 6 لر یی شب ناس 93 هل دما رفطو مد ۰ ندا



E ¥۲  

 1  یراجاشحا ةنسیطتو فب لات كنا قترا هرکض ن دنرلکدشلر یک یک

 ا هى هیلعتاود تالاءر ۲۱و هک زس وک لاعتسا تروص هنس ودنک هدام ند: ءد دلاق

 ۱ هنس جدیار ؟نیهاس لد رلمالشاب هک درولب / و تصحر اکسل هساردیک

 | sed تاود تلاع هليا لاسرا هتد اس رد قمدآرب هدنلن او اهموق رح

 1 ا هر دنوک ت | رب هتسو دنک دین روم تلاع | و نیم ات مدک دنیا تدمر

 | هرکص ندهدنلوارا ماو بلج هذرط وب لر لید | نیمعنر ادنامهم ص وصو

 1 . هلیالت 9هداأ رواهرزوا یغیدنلو ا نایب دینا دلج e سودر

 | ردشلوب نسارج یغد دلوا قعس

 1 گهر ۱ سس عماجاشاپ زوربفمقاو هددزاحم وط هدریحر لالخ ی ۲۴ رب ۱۳۰ ۲

 ۱ یلیحر هند رزوا دنع” تھ صو ظعو عاعسا ۵ لب ا دز

 | بولوا فلت موصعمرب لب | ن داقر ا تخ | یکی ار قرهلوا م دهنه هغ تیچ ناو سن

 ردش) وب صالخ هلا ا نوص ربات

 ۱ 1 | كنافادجا ۰ نیافنالوا فور هلتععسن كو رابرهشیان رد رگ هداخدجارود

 عطف هدیهاشدان تمدح تولوا هدرورب هدنولا ه نوردنا هل تس انمیملوانکب

 | الوزعمهداناو و شع |قاروخ اربما هعفد ییاوقلیشابشواح كلردىابنارع

 ۱ سکر حرومشم ند هيلع تا و د نارا د کما نالوا شا و هرزواتمافاهدنسهناخ

 as ۱ 0 اود ق دم

 روتاوارب رک ر رل و هدرب ز هل وا شب ۱

 ۱ هک لاح هجرت كناشاب دمحم نک #۰

 زا د ناص كن هنسک مانفسوب یباحندنراخایدج ن ندرسدارفاب هءلاراشهرزو

 ِ ۱ هلت زعهدار غلب هدنح را و تودیا دل وتهدنسحاوت هم العهدنت نم را ۹

 ۲۱ سافا یک کرم مان هلک قایق تولوا یساغا ید ےک ندرس یک یردب

 . داسفر هلي ودیدهدنا و شأنا رارف هنتم سه الع نیک ثادح | هنتفقافتالاب
 دی الا تودب !اهتخا هدنناخهذل او كر هلک هت داعسردراح ان نیغلو اش ها ٹا دا

 ۱ ۱ یرادرس قالقا هرکص ندکدردتبا وقع عرج هلساطعا هزاح شور

 هدازضصوعو روم ام ەن هظفاحم کیو هزف وک یاسر هلبسهاپ قلسحاب روطو

 ۲ ]| دهسا شوا قههراو ندمسک قوچویبانروط ةلاصا هدنارهنااش اب لیلخ

 ]| اوا بصن عو بشاب دعب بولوایبرغزو یجوسکسو یساخا هنراوبقعرد

 د هزاسلس



{e} 
 هزس هصدهوشر ان دنس وشراتەک ما و سلاو مال الات ی ۱

 هنس ولو هنر لت ععهونار ةندنر د صق قالفاو هنسوشراف دا رغا و لود هلفعلا لع |

 لیصفت هدننادلح یرلکدلنا تدوع اب ون اموام هم هل اعزبک |ییاعت دنع نویبمج 1 یک ینیدموا كر ولهچ* طةفو یراک دتا موج هن رزوا نینوخو هن رادودح ||

 موب هنب و شلو نابتس«ندنارب رک نالوا دراو ندفار ط ا هدعب هلهحو ین هوا ||

 ردغ 6 هبالعوخیاشعو هیابطت و همتا هیااعر یهدرلد>سمز ول هجهدموق ی || |
 رد شلو تو ندهرکص تانک یراقدلوا شل !ترمشام هب یلاها دافا هل ارسشت ٠

 ضعب كقالفا یلازبج هک مان یشال هدننعض لالضایسنلاها قالفایح |
 هدا زا هسا هدنصوصخ داسفوهنتف بو دا رش همانا هعطقر هش راض |ا

 ندروکذ م*دمتنا یخدیسهدوب ونادغب نییلوافوخ ندنسایهرناذخب ||
 هوا تحصل هعطقرپ ابا طخ هنسلاها نادغد ةلباتم اکحا زر لها ||

 هدرز ینروصرر هلهحو هصالخ ېد كنسکنا ندعدلوا شا رسا

 روتلوا ربط سنو حرددلب رلدر (۱۳ )و (۱)

 كرداتع رع هتک ردو رزوا هک ید دیلعتل ودراحان هنن رزواكلاح ویو

 هنطاس ناشییالعا هک | ههانناس یفیداواشع ارمش هان وروآ لودهدنابوت

 كول هک هد هسا شما ا هل هدنروص ردیاراعشا یروتفو فعضمد هب" مر عشقا ۱

 ینکودیا شعود هنس هیعاد تالذکنون زدرحو قغددلوازمسقح نوت نوت ||
 رووا دارا هلر (۱:) هدر ر یتروصر جد كا هل سوا تشم از

 + تابفو ضب #

 یاقلا ناطاس ها ص نالوا شع اداوت یو ی! كنب رفصیس هنس۴ ۹ ۱

 ردشعا تافو هرکصادقد] واهر ۳

 ییا مور مس مع هحعدقان درودص ید ینوک ی هکلا كر هموق م ههس

 ردشعا تافو یدنفا توقع هداز ردار نالوا شلروب هرح ول ىنا

 بولوا یودخ كنردنفا یطضم هداز ردار ندناصسح لالست هنلازاشما
 یدبآ تاذر بداو داهن قوصو تتس>و لیصا

 بودا الینحاو بصع ی رق هبا لافغایناخ یارکدیهاش رول هسور

 یلقع كار کنی هاش دنر لک دا ناکس اهدار هلبا صیصخ شاعمهبا رکنسهاش
 هدع رو جد روادسور بوک ندشلا شداهک هدیاف هج هد هسا شلک هثشاب



fee 

 لقعو اقم ایام شرت ار مویدآ دتارابخا یتکیدلبا 1

 جا بجا نالوا ت !و دنا ها وخربخ هد اف هنامایداوا باسم یروءشو ۱ ۱

 | نکیارلشعا اي یر كتب ورود شر
hi!1 ی  

 1 | یتبدلو لقاعر اک قعنارغواهیهمیظع "هلاخرب هلن وب لود هلبسادوس قلا ی رق
 أ هنسهد امرکسع میظنتناسنلواذاخت ارم :تدسهرفس نکلرداک د هداتشا یاح

 هد ەر و ماظد هرکسع هدنروهظ هردابر نامه ن ویم هليقاب وربن درا هنسر دقو

 || د  رقو هل ساک هنو هلئاغ عف در هلشد مل هدا راتدذخا ند شد هدو

 ۱ نوجا قمادلایلخیسدرفل رکسع ملظنت هلبسقک بولوا ادفهدلویوب
 ۱ ۱ رادعا یوریخد هیالک و ندنعل دلو اشمربک هنسهزمص رازوسنالک هل تلب وس

 3] رمکیدتا نابیهدالابطقف یدبا راشفلوب,داکشممقو ران لب هدراک رس بویلاق
 ۱ ۱ ینتیجو تد> قرع كناشا فسود نکب الد د هله جو

 .i ار سود هلا نیم انی لء تاو د ندنور ر ےگ ندا عشت هلا كب رح

 عفاولا نو دشت | نابم دالاب نیکو دبا یسیچاب الكدا نالوایدایوتعابلصا

 هل جاب هکلب وایسورپ و هزلکناقلوا دس هنعطو صرح بالسكن هن ف
 رادفرط هدفرط ره كەن قحا ید اتمد همز الهروک هنن راتاو داب وروا

 1 1 روح 1 دره السا تلمهد رظن یسیااها ای وروا قرهلوا یراتوساحو

 ۱ نکا ندهضد رف كل اظاةبایوا ابوروا لب اقم اک و تور سو کر ادغو

 0 1 ۱ ندهیاعتلودقرط هدصوصح ول هل تتس> یادم ك هیحراخ تامولعم

 | یرودنک هللا قب وشت هکنج ییهیلعتلود هدننعصیرهصوصخت عفانم

 | | هءوق ae :وقو هدیأب ول هل راع |مایف هنهملع ضرغا ید یرلیضصعد توفاندوش راق

 ۱ ردا هداف ما و] ەي ور ندزلاط لوب لوب یراقدلوا شمهروتک

 0 : قي وا تک رج نامهلر هل روک كرادن ەن رزو كن ول هيس ور هدا لاحهنره

 هنج ندیلمخ هبالکو یسقلا برحنالسعا ید كنول هک نکیا هرزوا
 هداناوبن دنفرطیمدآ ناناوب هدهناب وكنسهدود وقالفاو## ر دنس ەر و تربح

 ۱ هل:هح یرلتح هوا دکل رب هد هیبسو رک وحرلول ع هر وکه داوحنا لا

 : ۱ هدنعز یعح وا بایلص.ف لنت صمهدرفسرب نامهبویلو |یدامهب راعوب

 + یرکاسع# ر



¥ 1 4% 

 E هباوش راقهب هلعتا اودوت ردامم و رج ةنهملعهیلع ریل ود قاغتالا هلکنا

 یکح هدا لزل رم نسا سا كاتهوکحو دنک یسا دصو هم دص كکنفتو توط | ۱

 ترد ا.ه ههو ده هر هی اقاخ دو دح هل ا د مع ضقن نامه نودی | تاغ ندن هلقحالم

 قرنلوا قوس هیلکر کاسه دی السا تادحرسررح لاو نمر هک هلم وشر دشانا |
 * متم ل | راظتناهراهب مسوم بصاتمباحک | رز انسلرکو مرکارادرس کرک |

 هدنویامه باکر كن رب ره هرزوا هینس تنطاسنب ردبآد بولوا تع زع ۱

 اشاو لاکایتامزاول كن ونامهیودراوارجایناهبحوتیخد كن راک و ق جهلا || ۲
 مدقداسنعمزب فو یعکیا كنسالوالا یداج یسهنس ۰ ؟ وسشاقر هنلق ۱ ۱

 یسسلیا هک نکیا هرزوا قلرویارجایعخریبارخا غ وط هدلامباب ||
 دهر اوب یننم هنفافتا نالو | هبا هن تف كتلو د ںور دنوک رب رقترب هب یلاع تان ۱

 هلک | نایب ییکیذلک مزالیتدوعكنسودنک هدنروصو و خج ناو رار |[
 ردشمالاشاشنوت نوت رانا وا یر ادفرطبر> هلهو شلک قانقشاش یخ هرالکو ۱

 یغیدلوا رطخ ےن یعوقو كبرح لد هنج دیارک اسع ےک ربدیدنفا ممصاع ۲

 ظعا ردص هددسدا شعلوا حر ندنرلف رط الع ضع یرخأت هلته> |

 بودیا كلاهت هبر>ناللعا قر هلو | هدنعز لالقتس | ب سک هدب رحمانااشاپ فتوا |

 سکره یرورض هلکغا راربغا را-هظا هلاحر یالفع ناناوب هدنفالخ ۱ ح

 . هلفعلوا رفس نالعا هدنسهتس ۲۰۱ هل رال وا روح هک | ناسا فک
 هدعبنواوالودشم هام قلا هلتروصیارخا كن و ا یو درا ساب | فس وب

 لر وک ذم مسر یمه نذل دلو اعدقدانءءیعضو عوت مدعمنوک یللا ندزورون

 یناجرت شا هک نکیادوحومهد ھ لار شهر وضح یلاحریلاعبابینوک یسارجا

 سیر قیقحلا یدلنیرافدلوا هدوراقوب یعومجتالاجر بولک هبىلاع باب ||
 قيم هنس اع رسا او اللا یدل هلکل ب ا لاععتس اهر نمط ناقالمولاسراربخ هر یدنقا | |

 هرکص ندک دلبا روم امیادا ها ع دقت شارپ لا هو وض> لخادم |

 كنول هسور هکنوج یدلبا لیخحت ییرح نالعا هبواذیسوز هیلع تلود ||

 قلودررخآدوخاب ویلو د مز شع | قفاومانهسلود جانهیراتکرح طب ||
 یراقافتاهدهب زاحم كنول هم هللا هبسور هک یدلاقیدرونلوهراحرب هلطیسوت ||

 مویلا نواواب راحت ید وله هیاعءانب یدیشعلو اهداف تاعفدلاب یهادلوا

 هنسهدوب و ق الفاو هش رادح رس هنس وب ونلدروکب و دارغلب وهطا نالوا تم"

 رادت او ادب هموع راخت نالوا نک عو نک, دلا برحنالعا هلبلاسرارا همانا ||

۱۷۷ CI 

 3ا

۱ 
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 لود نر عضمتیو هبح قبولی تشنه زق یرفسهدنروصوب

 داوم ماطر هدننومصم تود ان العا ورم ۳۹ اس . دعطدرب نوح ارس هدیار ظر

E O Eتلودفر ۵ مو رو  |[ 

 كر هیعسا لدعوات ترداتم. 7 د هلماععغوس هنس او تک ر> هن اصح ند هيلع

 ۱ ۱ لندسورح كالاع هند رتف دعسل ندو 3 ردشلبا نام یی روم هرس

 | یسک اتنواعمو تعفاوم كنو هنآ رفهدصوصح ول بودا نا مر دیس هع“ا وم

 ۱ یری وچ مع و سا فیاکت هنامرعم ا ااا را ملا چ ر و

 ۱ عارفو كيلع هب و هس دا رز قر هوا رم لح لد ی رەد ےاقا نالوا ررعم

 | گاشاپ نسحیزاغا زدنادومق رک وبلا ید ا شابانام و ضرع کج هدنا

 ۱ بلجل اول هیسورو توشک د لاح كوب رم راطقا هليل بودیک هربهم

 ۱ ادو رطم هدربه» جراخ یھاط راکبدا مو میهارب !یرلف دلوا شا لاقغاو

 || تاود تقادص هسیا كيلیعاعم" ناناوب ذوفن بح اص هدرصم بونلول قم

 | یتیدلواشک | هدیضارالواكنوا هیسور یئانندقلوارارقسایاحر اب هد هيلع
 ۱ | هلا هبسور ارخوم كن ەسارف هکب دلاق 9 یدنا شل دسک یک وا كداسف ۳
 1 هد هسبا ولهدب اف لح هسا ارفهحرکا تراحم "هماندهع ید داوا شع ادمع

 ۱ ۱ هدنساش هدبشو یم مھ ه تراح یفیدلوانوذ عهد هيم السا كلام ورن د هتوا

هر دلوآ عفنا تاقجاقر رس و هل رلتهح یقشا نالوا
 | هز او هه هم :ند 

| تدول هیسورنونلوا یسوقروف قوا ضرعد 1 ندنفرط هماعتاودهباب وروا
 | 

 | لایخوب كن هنرتق هدرکنادخ هدلاح یتددلوا ظوحم تیفیکو اماد هسیا

  Eتتلو تود شادو انان اه هلو مکر زا ۱

 "هنزاوم كن رلنلود اپ وروا هلاب هکلب و نا ةسنارف یساقب و ماود |]
 أ ردشمامهدناتففاوهولهسا ار د دصوصح و نوا قفوا هش رهیلاح

 رک هدابز زكاو لو الا ندنسع !توق تسک هر وصوب كس تاو هیسور ٠ أ | قود

 هلی تلودیاود هح هدار ز ند هل ج ندنکح هلک مزالقلواررمضتمو اتم ۱
 ناو یروطاریکا هک نکر دیا باا قفلوت قفتمودهوشر اق ه هیسور ۱

 دن صوصخ كلام عیسوتو یکلسوهون هدندوعص هبیروطاربع | تحت فزوژ
  ۱را هدییسدو هعرح كن هن زن هل رسد یيکلاهلو صرحنالوا نهالدانهرق 

 ا :



KON 

 نلاسرا کو لک دف رها دن فعض یسودرا لیعاعسا لته

 | لک رای سم یناح ندوهعدما تواوا قرصتم كالس نیک اک مزال

 غ
 انلوا برت ن دند اح یا مور هرک واشاد نکر قسا ر دص نالوا شما واب هز

 هنس د6 تم دخ كال روسنوحم | لاصی او قوس هنس و در | لبعع | ك رک اسع
 هاشاب د څكلم نالوا یظفاح نت دو کلرکسهرسیسناحنیدو نیغغلق نیرو 1
 ییاطفاع ندو هلرازو هر جد هاش اب نسخ ساد: نوناوا هیوا

 یلیآ مور یسهظفاح یس هطا ا
 | دور زویس هظفاع ن امرکقاو ها شاب نب حدماے ن دنر لول هاب یکلمکبراکب
 ردوا ر و

۱ 

 س لوا هج وت یکلرکسعرس ینناحلمعم| هباشاب دم نکیهدنرورهزوردنج

 اشا ىلع هن كل رکسعرس هلةلوا دراو او ارش رایت اک ب رو هد هلا

 قرن ىسەن رخ ك ناشاد تالمەرلاالخ وب و # ردشلروس اش |هدنس هدهع

 نداد و را دخاو نسهان اذ وندنهلدلواشلاق هلنراز و مارب هداسقر هوا

 قرهنلوا هرداصمیکالماوعف رر ازوهدرخالا عبر لالخ وب دردریپ هدام لک

 ردشلقرومآهتماقا هدرقاس

e 9یکیدلباد هع ضقت لی دو یس هبرفس تاک ر ادت ك هيس ور  ¥ 

 را دت هلی هعلاطم نی رفسواناغوربندنقو یخ هنبرتفیس هک ر وط اره هس وو زا
 یتیسوبح كنسيعلبا قیاسلاونمرپ ندشنیدنلوبهرزوا لاغتشا هد همز ال باسا
 هدنع"نایوقیرکسعهسوررفا و هدان | یشداوالصاو هروب تز یریخ

 هدنسوڈشراقنیتوخ و هدعب رطیاساهرزوا لک هد دناح ی -د یقاطرو

 تونل ون هدامآیرارکسعوا کور قو دف نره

 هنسهرادار :ركنیکموب ی هد کل رالارج نانلوبهدنر روا هرو رک اسءعلاحرد

 نیتفرف یکا نواو ق اة هءطقز گیس هد رک دهرق یخدارح #2 رددعلو انیعن ۰

 ا رادو یرهنیفس هیولاشردق رویکیا ایم و
 هزک د قا یرکیدو كار اذکو تشک .دروک ذ مر یر هلا سقت هلوق یکیا ۱
 یدشعا ترت هر زوا كلردنوک ۲

 هداز نددش , رنفو لر ام صم قاقتالا باتس یحد یروطار ما هک

 قلا بنر یا تیر و دم هاله سا رح رشت ون ا

 ردشلوای را دمه ا رقى ركاسعەڪگر كف



 اراش هداعا یر هبول اش نو | كمر وک رکسع هن ندوشراق نامه بویمهدیا ردا

 حد تاود یالکو ۵م بت ءان E ی مروطهدناتسهآ قوزو یاب

 ۱ مربا ن زط رلیدتا اتکا هل ۳ تلاش کلا د بويعو د هیس هورا قار 1

 ۱ | هه رفس تاک اردن ند بدر ط هلا راظتنا هم ول راه مسوم حو رشم ور

 "نو رل اشاب لیعامسا نالوا یظفاحیزوا ءدلالخوب نکیا هدف راد ا
 ,iê هنه کشا نورہلف ن دنفرط یزوا هدننم ضرس ۾ طض یتسهعاق

 را 4و دل ضمن بوک هوفو مرا نشر کد را حا
 یدادماار كن ول دیسورهدلاس یفیدلوا لیلق هممالسارک اع قحا ںوناو فیقوت

 .زادنا رکن)هدنهاکس یزوا بواک یحد یسک هعطق ترد هش ندک داک

 ا e ۲ وم نا یر یراق دلوا شع اترشابم هتخادنا بوط قر هوا

 8 ردشلوا دراو هداعسرد هدنلو اوا

 رو دم قجردرب تن ابن زرو مااقدر ؟رملیدلج اپ ا

 | كىلا یفیداوا شا بیرت هل تین ك عاش بر تارا تعب
 نوربلقیمهدلوا هر روا ابا ور هراهب وااش ۴1 همه السا رک اسعیرادعم

 ۱ رادقمرپ هدودلو ایم ولعم كزلاربحهمسور ماد فوراوسنانل و ها ةطذاع

 نذر ظ نورلق دیهالسا رک اسع هلک ع | هشت ییرامز سوکر ارف تروصهدنرادورو

 | یتفیداواهب رح هع دخ یرارارفتروص كنب رکاسع هیسور هدنراکدک

 |[ لوکنوس بودا جارخارکسعروباط جاف ر ندهعاقلاحرددس | موق رم ل از ج

 | لولهیسور هچرک |هدنراک دتا موه هند رزواهیهالسا رکاسع هلبا راکنفوت

 ندنبناج یزوا ہد دسیا شلوا حورح یحد مود رح لاجو فلت یرتکا
 | دیهشهفاک یحد هرمالسا رکاسع نانو دا روا ندنعددملاق تق و هکلکداد |

 ردراشملوا

 ردک تحوم یروهطكت هشحوم "عور هلی وب ندزرغاكاللا هسا لاح هنره

 كناشابیلع قیاسردص یرکسعرس ییناح لیعاعسا نامه تولوا هشیدناو

 هنبد ادم|یزوا كناخ یارک زابهشو ی۶: ادادما هلملارکاسع قوس هیناطوا
 همش هع شد دنطس اوا یار رګ موف نس یخد هتسکیا هد یسک

 يج دنل وا قوس د: یزوارک سعی هدننسماشاب یلعە دتر وص و و شا زارا را
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 هدکع ار ادتقاو ماه فرص هنتامهم لاک نود امه یاو د هدن دورو هنداعسرد
 یتاماک کاو تب وقت كنا دح رسی لیا مور رکو یلوطانا رک هدلاح یراق داوا

 | میشتو بز اکر کاسعو نتو ضن ارکینع رس قرا فر د ۶
 هتشندرک اع نالوا بت رع نوح انوب ام یودراهدراهب لوا هک هر و اا |

 هنلحاوس هنوطورفن كم ناسکس هد تعم یس هظفاحم كانئاح یزواکلاد |

 یطرابقو ناتسسک رچوناتسغاد هتشب ندقدنلوا لاشراو تیتر تر کس ع ولتساک ||
 اناطع و هيلع ساوا قرط یر طهر زو ا ك اه لاوخ هن ززو انشد ید شش اهل

 وه

 EEE ی تر

 ه هلع تاود تیعبث ورندو ا راتات ف اوطو شلوا لاسر |هریفویانادهو

 نس اناطع كل هنن رتق ندنرافدم هنیصراولردر ههسور نولوا رکشهاوخ |

 هدندقع برحنالعا لهجو یی دنلوا ناب هدا باب هلن رالک هدناها رکتسا

 اس اراسب هلءا هج وت ی لناخا د دع هنس هده ع ناخ یار کز اسهش هل ما یناغ نان وقا

 یلاع ما هءطقر اب اطخ هزاراتات «د نمط قب وشت هرفس ںونلوا لاسرا هنفرط

 ردشلیا ممجت راناتهداب زندکب قرفهتتیعم هبلاراشم ناخهدکدلردنوک ید |

 یراح الس یهدنرلا نیغلوا هانشا ندنل اح كنس اب امر مور طقف ۱

 ۳ ردشلنالب وط ||

 ۱ بواوا ش الا لوخد دیاتسهل یرک اسسع هیسور هرکص ندهطاصم مس

 تسود هللا یروهج یخدهیلعتاودهسسدا نىم هغلتسودرک |یرلتکر حو

 یخدكن همعالسارکاسع هلظر ك مالک ررضر هنسلاهاواباعر ندنغددلوا

 دودح ندنفرط ناخیا روا ورد هراو یساضركن روهجج هله رالوخد

 ناخیارک " زابهشندنفیدا و شه واراعشا ندنر ادص ماتم یاو ار رحم هن رالازیج

 دین وب لوله هد هسر |شهزاببوتکمرب هلو هنلاز جدو دح كنب روه هلی خدا
 رد راشمامتسوک اض ریور هل وخ دكت هنا رک اسعوش راتکل# كرد,ارادتعا

 ندف ازوا هل و ند و ما و یس رب کسع رر ی د كن هيلع تا ودهدناتسها

 هلب وب هسا شوا ثیشن هروک ذم ص وصخ كر هل, روک تحط صم قفاوم قهلوشراق
 یس رم هم اک ءدلغ ره از هوق هعشل ن دیس ودع اسهل ر صع "قتل وب راصوصخ ۱

 ندنرافداوالحار هد هلو د تامولعم هملع تلودناکرا هدا تقولوا بواوا

 . هلفلوا راک ردقاقش وفالخ هدنرانب نکرا قافناو داحا یشابكشارههمشب ||

 نژودقوزورراشا بوه هلو ا هتسراو ندیذب ذو د دزه دةعام اد اص تشر ||
 ماطر و لکشعهرا دا نس> ییهلکشم لئ اسم هوم وب هدااح ییدلوادکشل
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 انا TTT E وز هان وز ق

 ینجهلوادیا رم هناغلا ق وذ یتوقو تعسو كنب رب ره هسراردبا میسعت هرات
 یاب ندقلوا مس ىن راروعشبالسا | گن رلتلود ایسورپ و هریک: ایرکف

 / هيلع تلو د هل. راتف رعم یرلیچلیلا قم E وا در وک ندشا شا

 رایدلبا مار هڪلاقط سب هر زوا نیمزو هدننا قیوشت هرفسو شاح وت

 | وال ود ربارب هدرفس یاشالا بس یتاود ےگ هج رک او روئلوا طیلسا

 ۱۳ ا مکه هم بارز یدو مروا یا یسهرطا
 ۲ اویهسا اب یضرعت ن دنعیدلوا اھم کیلا موه هن رزوا لاحردقلود ایس ورب

 مع هکر ت ولايس ورب یسب اها یساس نا هقسد ندنودرولوا مددنم

 ۱ | ید هنلا رق حوسا ردشلواهمب طع اغرالاح هتشاب كن ول ھڪک ندنرلک دشا

 مه اردنص رف مامتنکروشارغو | هلد رعسولن اعم ردناع یا د سیر دل رای درد

 ی دندهبناغع تلود بناحوروناوا هنامااکس هلا هحقاو امنو دندنفرط هریلکنا
 | هدیات ورلد ا بمعرت هرفس یدییولحوسا هلر وص و ر ولبرپ ویلا هسا

 | یت اود هسک و هیس دور و یر E بدن افكنوا زا

 ۱ اور اف ران وط فرط كن هیلع ی 9 هدنعوقورفس هد

 همان دهع یکیدلب ادقع هلرا 7 رقب ولو وا هلعغنم لاح .رهد ی هگر ّوطا

 ۱۳ ۱۱: ا همسفر اورولو لوا الا هات بله ترا
 1 د اتما عفانم یکی داکهلوا لئاهد هيلع تاوذ کالاع و ربن دع دق

 -د یسهد اف كنول سو رولاقداکشهمقومر وا هسا ار 9 هلتروص ور واک مزال

 اود ےک یە رتقو نیک ی خس هل اع كتل ود کن نالوایب ہہط ےےح

 ىدا كعا ریدکت نوک دشا ليم

 e رزوا یسدعقونوربلق هل.  هعقا و تاک ر ادن لاج | كن هلع تا ود#

 . € تاهبجوت ضەب نالک ف
 ۱ 1 |راهبمسوماشاب فسوپ مر کار ادرتس هلو ترخ نالغا هب هیسور قیاس لاونهرب

 ]| هنامزاوالیکكنوب اههیودرا هدنداعسرد هلن اراظتنا هنلولحكراثا هتسع>

یل صحت هیاک غاسندرصم یداشاب نسج یزاغ لر ارحادر د ناذو فو
 | هل

 رد
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 هداراردق وب ع اوج كج هند عن واله دباب وب هګ# دناو | تر د امه هدافآ هموس رم ۱ ۱

 بولحهداروش ساخبوسع | هوفتدح او قرح یرغ نك اقم ردکش راددنک ۱ ۱

 لمأت قح ینتالافو یدابمیهل و هجرت فرط ر فس هلیناشامریمالا قد ص یک نالوا ۱ ۱

 ردسص رایدلیا حا تر وص بیغرت كرد ا ملعت هلا تصم دیک هلو

 نامه ندنس هشیدن | تعرعخاسفنا لگد اهدهاشمی ارا قالتخا هنلاراشم أ

 هلا لق ه هل ید: وس رح بةعرد لر هیدرد هل وب یا فاک وب هتان ||
 هیسور نانلوب هدنر هلکسا هسو رغ فالامر اسو دلو بناتسا جلخ ريخ ًاتالب ونامرف ۱ ۱

 هدموق رح موهن و یدلنا ناشلاع مماوارشت هدش اب یرل طض كن را ةف ۱

 بولوالاع ورهن اطتتسم باک ر مانالاقیفم نالوایرلناب زمو هلا راشمر لص

 لالجالایدبا هاکرد ضرعیکیدلبا باج ارتساکلءوامرش هرز واول هیسور ||

 بیوصتوزپ وج هلهحور قعوقو رفس یرلترضحءاک آل د هاش داب هدنراک دادا ۱ ِ

 لسو یراهاریارعالارخ الر دن امستولنهست ین ةد امور ذاع ناس نکبشم اغا |ا

 یداوا مار لاصح سا
 نوت نوت قیلبس هدرفس 9 تول ول ماتحس هد ار وب یالک كنیدتفا مصاع

 هنب رز وا ی راکفا نایلع كتلخ قحا ردشملا لمم هنن ۲ رناصع كناشاب فو ۱

 هل ون لس,هلبا همی تلود رب ناب دنا ول یناهح هل.عامراب ی ۲ وا لكنا ۳

 ندج ط رور ارب 4, Sle یک اشاب ر فش و نشو شن قاتل اس لب اسو ر

 لباقانیسا 2: هدن تاب . | دا | کل" اذر؛نالوار وطقهر ز 3 وا تج و ۱

 رودقملدب هنلاوح !حالصا كتلو دورب نادر برس هه ور وصق لصا تور وک

۶ 

 هدنراوج كتاو در را دن دا حا صور اک هسیس د 3 هیسور هس ول ردقمافلو |

 لباق تینءاو تمالسراک ماجا هسل زرد قو یی ردقنو هساولصاره |
 ردهاببشا یب یتحهیمهلوا

 یسحلباهسنارف د مانر وکس نالوا شقی هعرقربار د هليا هن رق هدانا وب |

 هر وطار ؟|هبسورهکر دشع انا هل هجووب یب اپس ل رفسوپهدنت الآ
 رسکنمول اسو رپ ندنغد داوا شع | قافتا هلی اه بود ا كرت نق افت |نالوا هلشاود ||
 ولهزلک: |ندنسع اتراحم مانده ءدقع هلی اهسنا رف د قر هل وا رافال ۱

 هلی ایروطاریع اه ویل ارق هل سور او هعرقح ورشم هحورب اهقاعتعورطاح| ربغم

 هلت لودهک هل وشنولوارطاخر داشتم رام و وارد ند نسا ا ت: اص ءو تاقالم ||



 || نوبامه طخ عطر اباطخ هیاشاب فسوق دینوک هنشراهج یحربنوا

 ۱ مقم هدند اس ردیروصرب كن همان اس نانلا هل نم یلاح عوقوورادصا

  كنويامه طخ هدرز هکردشلروم زادتا هتیفک مالعا هللا اطعا هنارفس

 روناوا دارا هل راقر ( ۱۱) ییروصرب كنهمانناب و (۱۰ ) یروصر

  كالودناکرا هلب راترض> ناشدیط ادع هلهحو یتیدنلوانابب دالا لصاحل ا
 هدماکنه وب ید فزوژ هلبا هنبرتفیک یراق داوا ش مرو مالا ی صیژثکا

 لتا راطخا كذب راما بسورپ وهزلکنا نکیارلشمل وبهدنف رط یربخ ال رفس

 بل اف یراشه اوخو صرح نیک و ندفرط هتواوكناشاب فس و ندفرط و

 نالعاكن رات رمح ناخ دیا دیع یح# ردشلچا :ی روق كنج كر هلک

3 
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 هدرصبناحهدانن او وردب و رم یی داو | شمروب اع الر “| قصخ ر هب رح

 فس و هدکد اک هر داعسرد هرکص ندو اشا نس>یزافا ردنادومقناناوب

 نداق ینیدلوا شلیاناع8تساو محرقن ییلیععت و كلام نالواهد ابو كناشاب
 دن رف هک رد بو دی اهص الح ییح اه وور د | ت: اور یدنفا صاع ودر داوقنم

 ۱ تاحا نصوص رفس هلا هيلع تاود هنسایا مان قو اجوب مقعهدن داعسرد

 ۱ 1 ۱ بواوقفح یکیدلیا هدهد نع یی نانتجا ندعاضو اوراوط اتلحهد |

 وص یزواو یسدعطق هلنیکرب نیکشوب ندیادرعود فتهدراتاو اقا

 دحق بواوا الام هب یضارا نالواد و دو حورع هرس هطا رقویرمف

 كالا فرصت هلشروص قللارقل اردک هقلر ادہکح یکقا هقو دوتالساررب

 هیس ور هس رول وب هدعاسم ندنعلاطو البتساهب یلدا مورام امت هسرول و تصرذو

 كن هد قلك ود هنماحا نیادوسو ماخر کف یللبا التعا ها روطاربمع |

 اا ندشش وک وچس» هرتسر وهط»روفسم "سا قز هلوارب ام دم ہن
 قمالو

 هنر عرق كناشاب فو یم هد دلو | شک | ماعد و شرامس؟دشح هدننعص

 ا سم من نما نین ارادہ راد مد اک هک یخ لا نوت لل

 | , طورشم قلازوط ندتلوک یزوا هدننوصم ۳ بن ات ون ع رقنو

S|۱ ۱ تیاکش ندرهدام ضع یب كن و اھ دو ںولوا هدکع |عنم یبسیلاهایزوان  

 1 سدج هرخ الا قر هلو ا بیس هن روه ظ ت اض ر اعم قد اسلاوتمر توی الشا هکع |

 یسلواهلباارا قافت اتکرحوب قحمابولوا رع+ندنف زطاشاب فسوی یییفولو

 هی یلاع تاب یی اروش باب رارتاسو یی ولقاحواو لاحرواع هلا مون دصق

 . هلی هج ۰ اصن دکدت اداعقاهننطوا رفاسم هل لج یدین ۳3 راضحا

 هک دقع 1 17
 تس
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ES > ESENلب |لافغا ی دسلع تاودیراه  

 2 , رلودساف تان رکصن دقدردتعاط ی رظسع یعددلوا شعا هتیهنوبلترت ۱

 هملعتاود هل رلع : ار اطخاویدر دو وههب لو م هل دا و ۱ تراب ندکعاارجا

 یدنفایه: ةناتکلا سنرنابه بوە هدا لوق ماتر وص نالو | ضرع |

 ها دشیمیقدتزارادتاد هل ی ادیسور هلتفرعم |

 كحمرب و تدورب هننډب نیتلود قرلوا راک هليو د سقم: رکسواسنوق معم ۱
 ندهسور هک یالاع فق وت الب كموس مص ءا او د كلب ءاراسجا هتاکر = ۱ ۱

 ندناروهطهدن دا ناتسحرک ورهند هنس یکی او رد هناهاش ؛ییطقبواط+ییفد ۱۱

 "همان دهع طور قالخ ندنفرط ىە روطاریع اذیسور یس تلال ا |

 قوم هورهاظییدا :ااصتقا ندتناجناناواراهظا هنقح ناخیلکرانوب ام أ ۱

 هیس تاطاسرا د وردتي اق حو فاه | مزال یسملکح ندناتسحرک کلام ا ۱

 یرلقدلا لام ندناعونع اعاد یرلیک هسور نداروبعو رور ندنهاکشب |

 ندشابمدعمیا یتلاو یسع القو ات تساالپ ك هروکذذمنفسدعباجف هلغلوا ره اظ ۱

 هی هبلعتاودنیفعلو | قرقح یکی داب اهل اه هیسوز كنسهدوب و ناد غب ندم ار ارف ۱

 ندر ادق»نالب رب و دنسلاها یزو ندنفرطولوعس ر دقه یدعشو یسنلوادر ۱

 بولطء یسهماقارومأم هدنراتکل* هبسور ند هنس تطاس بناحنوجحا ۱ ۱

 هدو دنلوادیک ان یسلر و باوج لاح رده هموق مداوم نوتلو اهداف ویدردیعطق ۱

 یدلیا ناس ینکودا حاتح هنادینسا ندنفرط یاود یسیسللا هیسور ||

 شاوبعوقوارآ ی التخ |هد ما لوا هدیهوع سلجنانا وادنعهرکصنوک چ اقر ||
 قرط برج هل س> یکلاهنو صرح نالوا هکنح كناشاب فسو هد سرا 0

 قر هوا هعلاط ءم ید دلوا هد وهب یراظتاباوحندهمسورو بونلوا جرت ۱

 نوک یجزکس یمرک:كنلاوشیس هنس۱۲۰ ۱وشابولب ږ وراره رج نالعا
 ج ی > ۰

E E TTS n یحم 

r a ۱ یصوصح قالطاووءء# یدناف فد ولو سبح هد هلو ید یسڪلیا هیسور 
 كسلا لكنا هداتناوب هدفسی دنلوا سالا ندنفرط یرلسللا هسنارفو هسک
 هلبا بی وصت یساشا دس بویلروسهدعاسم ندنعاداوا بلا یذوفن |
 بولیر دنوک هملع ماو اهرهرمشطیواح ییر>نالعا ینوک یا کم دعقلایزآ

RF 
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 زا خیر اصهرادقمر هملعتاو د هنن راناخو هنفلخ ناتسغاد ردموک نرخ

 ۱ دل دیس |هداب وروا یکی دلبا تولق باح بورد وکره دھو هہط عو رلناهرف

 دک ك قرف د ددلعت) و دار زردشابا نیس راتلود هلح ین رد دن وكن هیلعءاو د

 ۱ رنا ر ی رالب لر وا هیسور تکر>وب یدروک شیاردقشکب ۳

 ۱ یدز نحر ونک هل وصح ییوب راستا فرصم هسک كی ی

  e ۱اسوریو بودیا قب وشت هرفس ی هيلع تاود هلهجو و ید انا |
 نن >قورعناحشهكن همعالسا تلم هل و ههو بولو او ر اکا یدیسعلا

 لاکدیلع تلودیشانندن لهدافاو راطخا نالواعف او هلهجوقج هلوابجوم |

 تاک رادت ه قیصقیصو بوک هرو ههر ندر, ن نکدارروط هرزواتنوگسو رص |
 ندننفرف ههطقدنحو قاق عطف ترد لوا لوا بودىا ثدشتهب هب رفس |

 تاقن هدنوسرک زونه هشزتف هلرب لاسر او جارخ اهزک دهرقاب ود ماطر ترابع |

 اسرار هاکنوب ردرلشلوا زادنا رکت)هدنزاموب ی وصیزوآ نکا هرزوا

 هنماکعسا كنادخرس هلرا لاسراو بیو همقاک ناممعو اهغاماولمشدر  |

 تدح تعرس قام ولن اغ هکر دراشع : دیرلخروءأب وروا ضع ندیدس ود هتسا ٣

 طق هر ندرب نکرونب روک یکشثوبواو شموبوا بولوا ر وطفم هرزروا |
 ما هر هکر دش تالماعم هلا هاناو  SOEsام دم داع رد هدفاا راول * رار

 أ تاکرادن:دنادخ رس دملعتأ ودبوراو هع رو ىراس نیک و دیسور مھم

 یک و دنا كح هل ریو رارق جدهرفس نامو یخ دلوا 3 لدا هم.طع ۱

 هلکشناروهطنایصع هدنتلانایساس تاب هکنوچچهدنراک داب اهدافا هنیراعومتم

 هقداضم و تز و راول هیسورو برظضم یر وطارعا هک ودردقدظ 
۱ 

 دن رلفر طظ هزتلکناو ایسو ر هقسل ندنعب دلوا تف و هرفس هلءس> الع و

۱ 
رفضولو مهد كد رح قل ارا وب ءان هند داوا بلاغ ی ہا سوسو

 هدیقح هیلشتاود دل

 دو لا یاصهم م نصوص ا الدم تب ر راهدساف ت ا نالوا ۱

 رهدامنالوا روهتبجومهبهملعتاود نوسلوا هس رواوالصنرھ هل رلقبا |]
 ین دراناراشادآ سم راسو هن هرات نانلوا رکذ ییمیظتت هررویلاعبولطم 1

 تردا هنیمأت یی هملع تلو د تروم أم قبط رب هدنردوروو تدوع هنداعسرد

 تروص هود ی ُ : اكن هن رو یسیعیا دیس ور قداسلاوتم ر هدهسارلیدتا 1

 یدندسلالا هر رواكعبا هلیج ضرع نیک« و ردار ۱ هلمسکاا راه دەيم“ ر ||

 هزیاکدا هقشل ندت بدل وا هد تری هن ادا کالئیاسو قچملوا ج نر ۱ ۱
HETER 
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  | | ۱ندزب ییلود ولناعم كح هدا هاج یزمس هتشا هلر هلاوح هغ رزو

 هدوهب دعباعف یدلوا یضارفتس هلك رشا بوما فن ندنسوقروق
 لیصع هلبا عابتاهزب هجحرضاحردلک دقیال كايا قالتا یزکناجو شرطا
 ردنا هعلاطم ییطاطحا | هجرد كل هماع تاو د درا مک ل ں وید دنا تمالس

 | هرکصندک د تا تعبت وقسم ںوکج لا ندکنج هلضو رع س اب وفوخ ہنرا ل5

 | قوج ندنلوص> كن رادو صتموب و ردرلکج هیورویهنبرزوا نارا راولوعسم
  ۱یرلقد روق هدنو ری قراحا یی روبق كنج هل هیلعتاود هتسلا بویمک

  ۱ید وله هبلع تلود نکا یر رک هلڪو ندووق هژغایالوق یداسف

 هڪگ نوسراقيچ ندننورد یرگق و هسلا هدنداشنعارد | موه هب رر روا

 ندنسو دنکراکبرهو راک ردلالتخا قرط فرط ط هدنکلام ضع نب راساح

 | نانلوبهدراوجردفو یلاع>ا قجارفسولیا هءلعتلودهداتناوب هلعلوا رفتم

 ار زردلک ددراویلاقحا كتا تک ر > ید كرلنوب هسروللوا هشیدن| ند واک داو
  ۱ ۱هلل و ادوقفءیدیرلهب رکسع هوقنوملوا نیما ندول هک هدف ورب ولکیدنو

 ېک کلم هلهدراک "هت هسا هب رام هليا هيلع تلودهدیوبوا هنزوس كل هک
  ۱ر درام وامان عر تان روھج *رود یراکح هر ونک ردع“ اھم یسنضاراكیدنو

  ۱رلةح همس 9 زوب هلا هیلعتاود  Aهلع تلودمالک لصاح د راکش ایکشن

 | علباماغلاب لد هر اهب لوا هدیوناقهزودن وک یی هه و بوش اب هفراصم هد هکر ام هنس ويا ۱
a E را وا تافجاتر ششافسن ویامشیاغتود ۱ 

  ۱مک هلا تام هو رکاسع ید یب زهعلفیزوا وردن و نیلوخو نی_عسل

 || بالصسایراوسوهدای روآتنج كم قرفزوتوا یخد هب یرکسعرمس تبعمو
 || هدندار !فلاکت طور یا -مواوقسمو نوسروط هلباتناتمهرکصت دک دلا

 درزا نلک د ش٤ا تک ر > قالك مدهعز هدنر وص یکی دلما رار ا

 هزک هبلغ ر دحراخ نداصح او رصحرلعءضو ندیار وه مصر افم در ید" ۱

 رانو زکه سیا تباثهدرک دهع نکس روید !یرلفلکتقح هملواقرهلوا زورغم ||
 هللا م نواب ادرس جامد | نایعنام هل ھوا هقسا * نکما رم را اصوا

 ساق كىلص ن والشاب هک رادنط؛اسونوسر وط هب وش كیا كنجتفولوآ
 كج هسک یرالدع نغج هنلوا هلب اعم هنر ودنک قحارول وا روی هسالا ندرس |

 بودیاطسوت یسچلیا هسن ارفونی هشیاوب تقولوا هللا ءاشنا ردهزالتاک ر ادت ||
 نامشردنکم قانو و هم اظ رب قجهلوا نیما ند هاف هيلع دد ا دعا ۱

۱ 
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 تلوهس هحور ین رادوصقع هلا ییقلترازوس بجوم ی هفاخا هن رایسلیاو

Eنال , ودنا هي  

 1 هیسور ندنگیدنارهسفلو راهظا ییادالحو تناتم كن هلع تاود رب ر

 | كارکناهجن بوراو ه هظح المك دش ازوس الخ كن ۳ یس هکر ۳

 ۱ یلود ولناعع یر هیعلوا افصا مزوس هدد ضقو هر ندر ن رکا و

 ۱ . یوعدمکیدش |هدن رظن كرلتلو دردق و هدلاح یک دلبا تبالصو تاشراهطا

 | هنوسرک سفللاب ردهابنشایی یتجهلوا ید وم یتلاذروتراقح یر هلوالطا

ولطم هل اههتسا رکاسعول بلک تور او هع رو
 ۱ بر نالوا م 

 ۱ ۳۳ !هنارا ییسیداو ردرضاح كنحهدنروص یییدهلواناشاممردب !فیلکت
 بوشود هفوخ هّتسلا هدنرلکدروک هدنسهلاقم یرادودح نە لک رک اسعرلنا

 رک هل رکد مر ردت |قیدصد یا وعدم ؟ردتا لاصحتالبیرایشم ؟یدتسا

igهدراهب لوا ییامت هلن همان هلع تلود ردشمرب و رارق  | 

 ین رادحرس نیو وردنبویزواو جارح اهزک دهرق ینساختود لکم وبار
 ۱ . كنم یللا قرفهنیعمو نییعترادتفالا یوقرگسعرسر و نيڪ د هلا رکاسع

 . بوتقاط یتیدآ یمه راج هبسور هسرونلون ايهمارب و ارګ هلبا عججرکسع
 ۱ 9۳م زرده جاوا اطیسودنک هنس الرف كن ها صم "هتشررس

 ۱ هدرهاظندنرافدل وا شع | مظت ہلا نو دیناکرادتیرلکدتاوُشبو وا یرادقن

 ۱ | تا یت انطابیحد هسا را رزنسوک ین راتفر مایقهبه راح ردن ره

 ۱ e ؟هروق دسم هک راح ردکم روت نحل صم هلن اهطلفم یرلضرع

 ۱ ییرافوجوج یصرفنیک» ارا او ی رشا ادندولوا ید هع

 ۱ ی لغوا کیدل اار یس هلج كالاحرهیسور رارب هسا هدعروسرب و

 | | ك ردنا هاه ی لع هکر دز "اجر دلکد نیما هن . هل هاکن وب هیلو هسک كحمدا

 ۱ | ارق هلالاحو هملبا رت ارت یکلک « هراور هل اا هتمالک رلیدمر و زاوچ ابطا

 یاب هز وس ا :لاتسا هلغلوا ا اد سه راح هیسور

 ض# بول وا السا هنارا یردوصقم لصا كراولهبشور ردکبروتوک

 قاما رو ولخ ناتسغادهدقلارا نکلردراشلل | دّمعط و رش هلب راناخ مع
 | تراز .LEL اک هد روش راق هلع ت اوددودح>ندنرلقدلوا ناسا

 ۱ فر :N هر ءافوندول هسورقر هنلویرسک زا دن یکی کلوایخدهیلع تلو د

 ۰ ینو راو قترا ردنا تنم ا یسک ندفرطورت هسرد اهدعاسههنب راەدساف

 کیر
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 را دنا نا وج هلیسو هتع ادن بویم هلو ادوت توش قردو صر میر او ۱ ۱
 دونشخ تیاغ ند نیکو رکو نده رتقلرک هدناق الم وب یروطاریع هک

 فسلوا نک كمردرک جات قللارق هد ؛ نطتطتف ه یطنطسف رکا ب ولوا

 هت زق نکل # یدیشلوا بذهو بولح هبت رع قجهاوا ریگتسدو نیعه |
 ناتسغاد قمظء تص قحدلوا رشم هفا رطا هلع یدوزو هع رق |

 نکن اهدننظرولوا تظوظحع یدا هئا قور اشعر اسو هتسلاها ناتسحرکو |

 هدصق ءوس «دنراذح یت-ایسو یرار اسویزلو یبرک بویم#جچ یک ی لوما ||
 اک راد 4 راعو هل اعد ب ب اسا ردنا نایپدءهدنراش و و ش> ول هلالج | ۱

 رابدلبا ثبت زا
 تواک هروهلگ رد ادع ندنل بق تموصخنالعا ی حاس هل هسا هرلعتلود ۱ ۱ ۱

 نیهبلع تاودكودا دانغا تسرق مات ووپ لک راے ااو اک ق
 ۶۶ ردراشخا برغرتو كب رحهرفس هلا نوکانوک دعاومو بیهرتو شیحوت |
 هننارس قاوق لهنا یسعلیا هژلکنا هرک و اشاب فسوت مظءاردصح ||

 ورندمدبدع نونس هاکنسكی یعلیاهکهلبوش بودیارادع|ه هلاک م هر رضا

 ندجراخو قر ه.هلوا ضرف ی از مسو صا ردم یزد اورقوقح ور یهلتسود ۱

 لاوس یو ندنسالوا لهدیاتیهگز ارب قر هلو هدنس ه امم تسو د یکیا ضرغ یب ||
 یداباقفح یک هلک هنوسرکو هک رد كنسدګ روطارمعا هیسور هکر دبا /

 ۱ هدسهلباقه رهدودح هر وک ها رخ ك رلتسو دو هنانداو> ناثلوایالصساو ۱

 كران ورک نوعا قلتسود نالکه لرکسعرغآ هلو روملک هلرک اسع شا یللا

 یشک هکر ار داکاصاالخاو تبع مروا امو رح ن ینغی داوا ھه رات یراما مم ||
 هروک اک | تباهدافا نس هع رغوط هما هاک !ندهرط اخنالوا ظو م نتو د ||
 كملقع هکیدید بودا رادتا هیاوج یساباهزلکنا كعید لهدا تک رح ]|

 لاعحا كعا ایک قیر یرلصوص ےک دل هدیا قیفح و ییدانادظاحا ۱

 ک ردهرزوار ارفغا هدر دج ر در هب هملغ ښودلو |لئان هنیزفق یس ه2 راح هسورر دف وا 1

 لا هلتهدضر اور تولوا ضراعرور هنلاخر و هدیو کو شلوار
 ندن الا یم رو لدلک بلاغ هب دنا هلع تاو د ندا نازراهلب ا یاد ییاراصز ۱

 امد ویدرزمددیا ددرتورواک هلو صح هس اردب | فیلکت هنرهدءباوق قدلا |
 رلیدلبااشفا اعضووالوفیلاحوب هابوروا لود میججیرغ ندنراک دایاداقتعا
 AOE RAE ERA و رب هلعتاود | هنر حرا د قورا رد زدند هد وک ےل اود رز نا تا

 و



 دیس اعم العس یالاع

 یاد 4 ۱ اقلب قره وا

 قالطا دن"راتکلم

 هم رووا

 این روت ندید یجهاک نا رف كيە رق یس ەچ ر وطار |

 1 ٠ تالاب یابلخ ناتو | سەرو تعج هم le تلود ەن رک وت #ردشک

 ۱ ناسا مورو همت 4. ع” | نی: طرق یییدیفح هحانروا قرهلو | ند ناطق

 | ر هلي 4 مل رک O e نهم مت

 ۱ ۳ نواب 0

 ۱ یدو د كن + تطرطقرهش ییمطءطسقو شرزتسو ت افلاو تیغرتروص

 ۱ و د یتود" کو كمروتوک هع رف یک دلب | دعودب س هایم

 ۱ ءان هب کو هد تان تحاسهفرطاوا ورن دمر هر سوز را لک جات

 ایا ارت <| رم كني طنطقەدلاح ینیدا وا تعز ۶ هتمهداناوب

 || هم و هملکنا و هسنار فو نسال و ضد نامه ی

 ۱ ی وصیزواوتکی > ندغرو سز لبا همیظع"هب د دب اڪ سالا برایم با

 ۱ ..یاننایلار دل نالوا قمسا برو هک هلل وص و 4 ره فوت رفمهاو+ ا

 ۱ هور ؟ قرهلواراو مهراد ر دک ۵ یادت هد هلک اترا زەدھإر

 قودیرعوط ہند رط ےب ردرکسەر دد ك یللازو وا او ردشعا تع ر

 . * یدردرا توقو تعش> راهظا كر هلورتسوک رابالا اج اج نیغلوا شمل وا
 روط ES لوصوهنوسرک هلبالاحوب

 | تحاصمیلیح جە وتاقالمن و عدل و اشک هنو ؟ هل. ۳ ھو سالی دب

 ردرلشعا

 ندنکیدلنانوکت لانقولادج هدب راواهبسور هلن رانا موقهد ااو قحا
 هد دموق مه داب نامه هر تغارفندکیک نجات یمالارقع رقد۵روط ارعا

 ا

an ae REE i سیمی a tebiet taet 

 رکج بو راب شا نانا واهلا هیات ردو یهناسرتو یب رارابنا نام عقاو ت  e peےس ا

 لا متداول و ییتفرف ههطقرب رکجبوطهراب قرف هلدا نوملاف هعطقر

 | ون مورویدردوبفقج هلبراو هب هبنط:طسق هدنرزوالرهشویهریشک نافس
 ۱ زاوا تعرع هندن اج ٤ رد رکص ندک ډب | اشاعو ریس یه ۳13 نالوا شازاب

 یرلفدل وا شع |نایصع یاولعفر یسیلهایرلتلدا مان یساب راب كن هتک نکی ا

 نايه تونغ اوال هنر هد ةسلا PP یروطاربع اک قرەلوادراویرخ

 هتک )عناب: ازرمعو هوجو هدب راو دەت رف##ر درلشتا تع ر هو هر رگ هجرار

 هد یا وا هد یطد و فل اترا اع زوتواطعارلششخحم ول تاک

 هک ران



UT ERA AiR RDS Sa pa ak r rma r 

 سا هدق دئلو | هعلاطم نور و یو روھ“ ر ۳ ا

 هسا د وصوم تولوا ولع هلا تاضارتعا ر اعم هناحا ندنآ ناب ر < ا

 هداماودر بولو !لویفوید یدیادغاکر راد هنغیدنلو !تلط رخت كاوا ۱

 هداب وببویلوا رومآمهغلا باوجارب رع ندهلعتاود كب یسلیاهدق دنلوا ||
 هنتلود ییاحا ندیانابر > هدذلاکم سلح بالا اما یو را

nTیدنفاسر##ید دربك ون  

 EAN | لاوسوقمالاق 1 ۴ د وسز وسرت هن . راودنک هدرعآ تیاها ید

 ندسام دتسا كب یا هکنوچ نوجا راهشا یب رانعم قعالوا یک شلاق

 یدالپوساکهنرههدسلحم لک دم امرویا تسغر هنماطباوج ابر هل الو کت

 نایک کده وب هن ر یطو شو كح هدنا ارحا یس هلمح هيلع تلودهسا

 ترحهن نکا شاو یک رب نص هلنروصو * ی دل اہ داعا یتاج رود 1 1
 لر هلک هروهت هيلع تاود نالوطندركذلا ةا نابسابودناهلق یراکفا" ۱

 هک هلب وش ردشلیا ثبشن هب هب رح تاکرادت هللا لید ےب شب راوطا رود 1 ۱
 یسولدنوق هیسور ےةم هد هیردنکسا هقشپ نداهض عزانمداوهزک دل افلاس ۱

 هدلواتأب قح بو دنا یس هدا ضو هتف نا دح | هللا كد رحت ینهب زص»یا ما

 هرکصتدک دنا | اوعاوداسفا یرلکیدا مو و مهار | هه و یییدنلواراعشا

 تلودوربندهتواكن لیعم »ا هکزوح هدک دشود هن دیق لالضا ید یبلععسا

 هنسلاورصعو سب>وذخا یسولسنوق ندنکیدنکهاوخربخو قداص هی هيلع ||
 یجدیراسولسزوف هنر مع هدن | دعا و هدربمزا یدیشق ار دکت با ماست

 ین افسران كن هیسو ریدندفرطرب یدرلاک داخ ند داسف لبا ساد عاونا

 ىدا قق یرلکدتا لقن اشا ضعب || ندناونرهرونک هلامتساهوسیازاتءاو تادعاسمىرافدلوال ئانا دهع ||
 یالوط ندهد دع تام | نال روک هروهظون و هلو ن اط ا ۱
 حالصو مص حوزشم هحور هن هدلاح یتددلوا باتس ینا كب هياعتلود 1

 هل و كن هيلع تا ود نکلیدروناوا لمح وریصودانعص یس هظفاص كنتروص 1

 شعراع*هدانز ؛نویماشوع یوا هیسوریثدنارو و هناع راس دان زاهد دکل نو اشوع نوا ھور ید ا روا هاعالم

 تاک رح كنول سو ر هسا هیلعتلودو شود ەس ەعاد كرو ییملاطم ۳

 هنس وەر ۶ وب نا ینددلوا ۳ هر , 4>ردنوص قرەلوار i ندنس ەق اس |"



 هداراطونمهدافاار رحن یدک مزالزمك اک اهداف ۱ اهافش یس د مز هرزو !لوصا

 ۱  هدهانب یوتف"هناخ » وا ؟ جاقر وشلیا مالک عطق ود ر ددم من یایلوا

 ٍ 1 دف دو فرطر نولتو فلت هلع تا ود هگنوحهدنروشم سلع ناناوادقع

 | كنەموق یم هبوجاندنخدلوا یوا سه كارب و تاوح العف رکو الود كر 1

 . هنیهتوری رحهروک دەب وج | هلک تی دردقویروذحو ساب ر هدنسارب وارب رحم
 ناخ یلکرا بولک ییاجرت هیسور هدنرو ره نوک یکیارب ٭ ىدا شعلوا

 لصانعكرلولەمسور هکنوح هدک دتا لاوسینروصنامرف نالواربا د هثسهدار

 . ندطفلوشو كەر ونعم یک یراک دتسا هطافلا ںولوا طومصهیرل,رمشم

  تیافیدنفا سس رندنخردلو ایران د اع كت اح ورت قیراما رسوب درد وشذا رم

 یاروضر نوری دتا دب وست نام رف رب هدنروصقح ەيلاقلعەب اعدا لر دبا تقد

 | نامرفروک ذ«نا جرت هرکص نوک یکیارپ * یدردنو که یی هلبا ناججرت
 ۱ | قالطاو فرصهنساناعر قیاج,هبلع تاود بور وتکه ن یدنفا سر نتروص

 1 كني سلنا ودر دم ولعم یغیدنلوب دهه, .a ,سورهد را رفس سدا ناخ ی اکر اردنا

 4 هر هدک دتبا ناب ییکیدلدا ضار ءا هنظل ىج نالوا روک دءهدنلاعنامرف

 ۱ هیس ور کد یهانامرر هطاونادغب و ق الفا هدرفسماکنهبودبا هلیاعم یدنفا

 | تیعر لو بولوا هیاعتلودزادیناح ناکا هدد یدناراشم وب هدن رع س

 ارب زرواک مزال قم الو | کک ی ظذ قال طا یت د هرانو هد روصو رایدلبا

 . هللوبق تافب رشتوروشنم دو دیا ها ا هب هيلع تا ود یکرلنا ج د ناخ یلکرا

 هدمایا نانهدا فئاعص ییدت ادع راعفا رادمییهبلع تأود تبدوبع

 ۶ ردشع |تدوع هاب رقهق تعحرقرهلوا توهس ناججرت هلکع د ردد ہوم

 | یرل طرغ ندوب یدلب ا لاوس ییهبوج |كج هلب رب وار رک بولک هشهرکصدن وب
 | ویدهدکع | قارتسا زوسرپ ملا ص هجاج> ارد هنسهدامناخ یلکرا هک یاش

 . نیر ريضلاینام لر ولهیسسور هلتک رج هنافاکشوم هدلوپ ویدا سیر
 كه وحاز ۶ سود لب ی لا هکنوچ نیل وا روم هکعا ثربغ هوادگسا

 دشا یدیشع !بلطارب رک نو |قاوا باق توفر ادم یس ەصالخلا هصالخ

 بلطا رب رحم كنو وجا یخدندنفرط كب ىلا قحا ردزمضاح هب وجا
 یدبارولوارا دو کیت ر وص لث اب هل اتم هسار ودغ اکر رطس یکی ارعشم یغیدتلوا

 1 هرکصندهدافا یروصو بوراو هب ییا نامر داکع |هدافا هناجرتو د

 یک تعجر



. ۳ 
 یسدزسزرابالاسراور ادصا نامرف رار کت خد ەز یرشا ہو لاح دافا اهافش |

 لزسو ییسلاها یزواو كردبا راش هددودح كدا رب کرا | ٠

 یه ار ادقمنیعت بول و یطسو كن هدامدلر همه هاک د یر ]وا هددو دح ندر ک لاها

 رو او هر وصهنر هرول رای با یصیصخ رللوک هبیلب زوا هسخ و رولوا

 هدنروص قج هیلوا بحوم یازنندنیفرط دعباهق و عطق,دنرازب نوساوا |
 نوساوا قرطر هلهج وو هداموب راتوسانا طد ر هدنسر اود ۱

 لمدن ارادصانامرفرب دندشو دیک ا سد نوجا یراق! زو یلاقنوب و راق راسا

 هنف رطورپ كنهن وط طو رش بج و مرن یراقل ارفو رانو لب اذخ او یر یزاقراس |

 رانوسر و هزس هده:جوم طورش یزکراب رارفرلنوشا لن
 لمردن وک رشاس ص وصخ هل انامرفدرک اید نو ایس دام ناب وق کالذک

 رفع قجوغوص هدفرطاوا كزاب هزکرزومأم نالوا هدد ودح توری

 دو دخ دعب ايو یعدملصفلبا قاقحا ی راقخ كانیفرط ةر اخ ا زوار مشات موا

 ینواییس دنصالروتک هعوقو تلاح قراوجمهو یتسودفالخ:دهروکذم |
 ملیر و ماظن اسانق هب ولهریلکناو ول هک ید هتسهدام هب ردصم راتوسللآ

 قالفاو تباعر هطورنشدعیامیف ه.لعتازدخد هدنسهدام نادغب و قالقا |

 ٹکر حەز وک هنساضقا قیقحل اب هلفلوا هدقفلوأ ىر یا وخا كنود ود وا

 شلردنوک تار رک نوجارکنیفسنانلواطبضندنفر طول ارجو ردکح هلا ||

 ن زادءب ورولیقاب هنماظ) طور بجوفر لاځزد هک اوج هلغلوا |

 نوجا قمالوا عقاو ضرع هزارلهدیفس طورش رباغم ندنفرط راقاجوا |
 رولو اراد صا يلع ماواددشمو دک وهن راقاحو | سابا رطو سڏ وتو رارح

 زب هرزوآ راظتا هندورو ناوج ندزرکتود یدهدنغلسولسا وفهنراو

 یسهدامیناخ سافت اما ردران و یراباوحكراهدامنالواقفاوم هطورش هش

 كناخ یلکرا هکرولب رپ و تاوخ:رزوازرطوب هج هقشب اک | هلفلوا طورمش ر اغ ۱

 هلههجولو | بوئلوا سام اندر کفر طهلاتسو دامدق»یسلوا یمش ند باج | ضرعآ
 رادصا یلاع را رکیدقرهلوادک م ینایدی دار دنوک عن رفد یلاوردلچ |

 ندکددنوسلر و ید هز یزوصر كناهرف لوا یس با هس ور دک د دروالو|

 مد اردا ل اسرا هو درک هشااطعا هع دور ر 2۵ یرلب اوج نککیدرب و وشهعشب
 جامتحا هنماط ام هکلب قو هلو اتینماو ناسمطا هلو دو توق هدا زاکب و

 یدنفا یضیف نیکتااضتقا توالم تحصم تعط هلکعد یدزرانا سم |

E4: $ 7 ۱ س تیمی 
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 ۲۳ سرد امد ا رس رکا هل

 الل هد اقمو نیبعد 1 کوب هنتیعم هد |ما.ق دل حد ی یکتع رس لع“ ۱ و

 كليجا لاح رهبو قوا نيبو راهطا هيلع تاود شاپ هد روت

 ر ګام دةم هنس دام ناتسح رک هلکلک م رالی > د كل دو تاوج هنادا ربا
 اوج ارب

 . تاربرح ندنفرط هیلع تاودنوګ )یخلسواسوق هنراو بواوا شل ربو یعطق
 ارجا هس اهن یساضتوا هدک دلک ییاوجندنفرط یتاود ه.س ور دلک1 ر دنوک

 . نیتکلم بواوا یتیم هتلعررب یخد یرالب دب كنب رک نادغبوقالف اورونلق

 یتئاسصو تاچ كنساب ام ر و یماطز هلءلو ا ند هيلع تود كلاع نیتموقرع

 . تا روا نالوا عفاوهدنرادود> نابوق و یژواو ردس هفیطو ودنڪ

 . هلخادمویدعن نیعلوا ندداومشاکهلوا یراحهدننب راتلودنالو ادورعمه

 نالوا عقاوهدب زواوروئلوا ديف هلبعف د ق قحأا یدا هسلاندنفرط ین ره

 ۱ اسو دن ردصم بولو لصفهکباه اهماندو دح نالوا تسدردیعار "روط

 ۱  هتسیعمب | ههسو ریراباوجرولیدبامم ظا قرن لوا قسطا هطو رم ی > درهدام

 E هطاغم ناک اک هد ویلو | مرلمر ؟اهدک داری و
 EC ھند

 نوسنااضرا ییفرط هلدا رظن هدوهعوطو رسم بوشلوالاخداهب هنایم هسنارتسا

 ۱ بولب ریورار و هرزوا قو | هژاوح ر هہلود درک صملر هرو ییاوج

 تاهرجوت ضعب نکیا هرزو كارب وراباوجنالک مزال هنسپج,اهیسور هلهجولوا
 یدنف كن هل ءاطع ر اکنلا سس نوک ا الا رالر هلک هعوقو
 هتسور هلتتس انمول تولوا نوقر ی :ذا یضیفناملس ییمقوت هس رب هلی لرع

 | للاخ ندی هلا ںاوج باطاجاح ندنکیدلبا رخت ییاوج كننسا
 لک وشک د یکنر راب اوج ك هلی ریو قر هنلوا ما لا نر لص هنو هلغم انوا
 1 رود [تقد فرحك نا دع الم تروص یب همزال هب وجا یدنفا یّطیف نایلس

 3 رودصو مالسالا ی دعي و هب هیاعتاودلاجرنالو عج هدي لا تادادت |

 هويام باک رەدنراکدتبا بیوصتو نیسحم یسهلجج یر هثلوا هباراهرابدنف |

 هرز واهننستصخر الوار داص نیغفل وا ناذستسا ه1 اک م سلع دفع هلا ضرع

 هیسور هدنغانوق یدنفا یضیف .سیئر ینوک یبحندب یم رک: كرخالا عی ر
 هباوج هلهجو ون یدنفا یضیف هدنرلک دنیا ترمشابمدب هلاک هل رب تاقالم هلمسسلب |

 هقمالوا نهد اومرونلو  عطق دغرطوبیم هدام روط كنب روا هکر دشتی ترداب

 :دف طول اک اردتع رعاکررذاپ ید یطفاحتیرواوزدهدب روا الاحرعرممئایم

 چ اافش



 راذعا ضغب,دصوصخ وب یخد هلع تاود نویتسا 8 بصذ سولسنوق

 O ره دا >الاحرهد كن و هلغلواش ا | دارا

 وربندن "دمر تولواط و رشما دهع كل وب سبلاه| یز وا قص كزوطناقىح

 قح هیاعتاودییالوطندنو قرهلوا عازر ت عاب ن دن راک دهر وینواراواهیسور

 هسا وعر زس وک یلتحابق بح اصو اسرخزواب نکر د| اجا تاع ات اکش
 ردنرابعندنناصوصخ یس اوکڈ ك روا همسور ندنتاعز ان كنسیلاها یزوا

 ۱۴۰ اوشاقراوا لاقولبف ثعاب نیستلودلا نیب ورین دندمرب هروک ذء داوه

 لر هک هب یلاعبابیناجرت ا یججوا ی رکی كلناوال اعیپر یس هنس
 لک ار ابخا ی هکر در اتاقالم ئا: ید امار اعش الاب ی جج.دلکنا ار رگ ندو اور

 سچ ابا ەى سوز ەد سەرعلر و کصن دقدناوا نایین شاو شرو

 ا راکدتاتاقالم بولک ا ود كنيدنفا كم هللا ءاطع باتكلا ا

 هن 0 الم یساغنا هدعانسم کت هيلع تلود هرغاضو رعم هلا رادتا همالک |

 لاشرامدلفرم هګر وطار |ندنفیدلوا بل سنه تنءا هددودح یت قحبولوایدا

 ىدتبا رومًآههنس هوس كناهیف ع ران مدا وهو هنماظن لدو دح نکو نالوا
 داوم نایملوا هدعاسم هلکع دردیقارقاتسود هسرولوارذب هب وستر ی دا وم

 ةقلاس داوم یس تانا هیسور هدکدتالاّوسیدنفا سر وبدر درايش هلو هل
 هرکادلا دعب هلا دلع تلو د ناکر اهروک ذهداومهلکع انا وداد هت یرکذلا ۱

 ماتخ هسلحم هر "روا كلر وهدرکید ساج یس هو جا هڅو مر ارق لج هل رو
 هنوسرک هاسام الس ەچ رو طاری ہغأ یسعلیا هي سور هدماکیه كح هل رو

 یدتا بارشا نکجهدیاتاقالن نوراو یخدیسودنک کج لک |

 اشا فهوب مظعاردص هدنعانوق مال الا میشیوک ی درد لر ۷ | | ۱

 یضف نايل یو وتو یدنفا سا روید فاراد فدو كىا دن ومار ؟رودصو |
 سوز بواوادقع و e راز امو ىدا |

 دودح دوخ اوكا ا ۳ ّم هژدا هطاغم نو

 كابادس یناضدرعت ق ج هلوادراوند هر ا سلو د هنس دار اویرل "ي یدعت هب هیمالسا ۱

 بولک مرالدلحو ثایثراهطا العفوالوقهروک هب هیلعتاود هللوا یف مه هنضرع ا



 نوجا را سریع ه رسوم :تایننالوا ۵6 لب > هلع تاودوهدکع ادسزت

 ۳ 1 ىس ەقىتلود یسعلب | دیسور مقمهدب  داعسرد هل سلواهدکسزوک تص رةتقو

 ۰ شا لابقا و ذوفن بسه د هیس ور هداالخ وب هد هس | هدکغر و هروکه لاحو تو

 | هو رب وطبضص یرالم صع) ندهبلع تلود الاغ نم و لار نالوا

 | هقشب ندکد شود هن-ادوس كمردنا صیصخ هر ودنک هلا عضو هناکش

 | یافت یروحناس نانلواراشعایمالوا “بتر كثب رلناشن گالرلاوقهد همور

 قرهلواصصوصخم زا رتعرسننالوا سهظههب هماغهدرفس در
 ۱ دن هسکرحآ

 ۱ قول کوس لی زرق نيک وب و هتغیدلوا ندناجما یرلتاود ماطذكمالر و

 د اورفتسورىندنرو مطیا دشا هدلاح یدل وا لاه صانع و بتر عمج هليل رع قلا

 لص ره هل:هح وب ولوارةسىدرداماد ىى ەد مهلا یر دوا هلةمامل وا

 | هروهنوبضع یهیلع تلوداما د هلغاو | ثرابعندکهر دا نا دا یرفس

 9 اللا همسور مه هدر داعسرد هیلعءانب#3یدرلو |یلاخندتک رح ك دنروتک

 ن هقسلوب كتلو د ندقرطرب بولوا روبع هغ اللوق لز وب یکی انشای د
 ید نددرطروالثم یيدشا ج هکر ول هلب قط هلاحو تقو باخجا

 أ ندنتلالا نوا مرا وک هلءجرب اک او كع اتمدخ هئ راکهاكنیکشود

 یا دا یئاسو قح هلوا نجود یکنح
 یک دلک هشلاح هکمر دتا

 دا

 1 دیر طظ 0 E هد شاب ۱ ندهید عزانمداوم صعب

 رد شمالا 3 سر

 E حو رش مهدات هقناس باول اره دامیراک دا تیاکش كل رول هسور

 ا . یناب وق نل خل ئاب و و یه تیر 9 یسهعرانم نیت ا نالوا

 كراو a راعا نا 4| ام همسور بودا رو رص
Eni۱ دسو رویساوعد  

 #2 تفس هدسور یراقدل ا راولربا رحو یساغل او وفع كنم هرورردصمندن ر اش

 | هنوطو یملوا دركن رب رارف هبسورو لاک اكنطارش قلناجرتو دادزنسا

 شد هدأ او وا 4 دن ددرد د زاف اةن | عبات هب هلع تاو د هدنلح اوس

 ۳ 2 نی دهع فجر امفویسعم# د عفدو علم كلاعفاىلاثما تقر ہو بھن نالوا

 ۱ روک دم كعا داعقاو ب نا سولسا و هد اهتیک,دروک بسام م قلودەبسور

 | یجدهب هنر اووالنم یکدشیا داعقا رل واست وو زر قوچرب هرند قولوا ندنغددلوا
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 ك: یک اسع داع تاود هدسغیاس رفس هک هلل وش بولوا یرورسط صا ۱ ۱

 بانتجاندرفس یزنک كن هءلعتاود لاجر هلیسلوادوهشم ینلرسهطب ار ۱ ۱

 دیه و لر ادن توق ناک هب هم اقم هبادعا كر هل رب و ماظنو هطرارهرکسعپودنا ||

 یرلت رض نا دیاد عید | رشا م ر تر وص كادىك هنو ازاده نیک د | ۱

 عطقنم كن هلاصمو لس "هتشراعادلردیا یشاحندهبراحم هلهحو وب یخد ||
 یشر رب ادهتنایلعف كن هیکلمو هب رگسع تاماطظن نکل یدردا یسهنسءالوا ||

 دوه نابهو نوااق هدروصت کیا زاصوضحتو كروم دیک هو ۲

 هسیا یسالبتساو بصغ كع رق حورشم؛جور بولب روچگراتفو هارزوس
 كحهدیا روهط داسفو هنتف هدنداهسردكرهلک نارک ت داغ هر هه السا تلم

 بولوا نورد عاد هکره یسوزراو لایدا دتسا كع رقو شمراوة رل هجرد ۱

 انووشن هدننافسو لردبا تکشذندرلبجویلاف لصالا ینهدلاح یهداوا شلاق |

 هلببسح قوا یسا دعو بق هیاشاب نسحیزاغ لریارجهتفر هتفر قروب ||
 هحود نالوا یسلاوهروم هنرازو یالاو "هنر هرکصن دک دت ازاشماو نیعت بسک ۱

 هنسودنک یی هنهادملوصاو هلترازو ردصهدنس هنسزویکیا ياشا فسون ||

 شلک هتهشع ماقم یدنفادجامداز یتفم نالوا شا ذاا ناشیالتعارادم ||
 ماهم هلببسح یسلوا تاذرب یا حورشم لاونمر هسیا اشاب فویبولوا ||
 تدح طرفهدلاع ییددلوالفاغ ندنلاکووترازو عورفو لوصاو تنطاس ||

 هزلکناو قردقاب هن راکفا نایلغ كفلخ ندنهداوا روبحم هرزوا تیجو |

 هلس هود هنسا دوسر ست یع رق نامه قره نادلا هننالافغا كن رای استور ||
 دی ادعرک كَع | هطفام یم ص ماودیرب نواوا یلهشیکازاکاهدند اسر د ||

 یدباتروصوب یرام تلم حورشمهجورب كنلود لاجر زكا هلیراترمضحناخ ||
 ردنا هدرکف و اشا سوپ هليا سار اس ک كايا پ رحنالعاه هس ور یرکیدب ۳

 راهطا هنس دیا هور هاك قرهلاق هدیذر دو ددر لاحرب هب هبلع تلود هملع ءا

 هراح یلص ماود لر هلیدنک هئلوب ارادم هاکو رولبنارا تیسهکنجح هلتدش |

 یدیا رولبنوشود ||
 كرادن یتیامساكعا ذافنا یتسااصو یاناقب كنوز قباسلاونمر هسا هنرتق ||

 شما مر ههرکصت دک دن الين او به یوص ی < رف و له نوشو دهنسادوس 1

 قیا یی هبا هیلع ت تاود نو لا امج باوا قر هیت اه هلیصح روس دنا



۰| 

 س ا #
 SE د کب لت 3 e نوجا راهظا

 al ینیدلوا كلام هنسهعطق لزوک لا كناب وروا هيلع ثاود

 شه وب حراخ ی د ندقاق ةن "وب وال ثم یتیدن و طهناکس ندنرلتلو داب وروآ یسودنک

 | ولتعفنم یحدهج هیلعت ی دا دل داوا توقرب وشراف هنیراتعش دهد هوا

  هددساا شاوا توف قد رد هرف هدسنکرات زو کی او # ردشلوا تیفیکر

 وریندن درب هد شد : یرلتلودارسورپ و همسور ها هلسو و تولوا قاباق ار ۹

 | تدور ید دەنا دیسور هل تلو د هزلکن اوالد يکدت ادن ازت ت دورا نالوارقتسه

 ردشمربک

 مچ نو ناحیه هک تر مه

 +  BOSSI rrی ۲

 رسم رها صحت

 ِا لر دناذ ام | تصرف ینوب هاا یس با مانروکس مقمهدعرومسزنب كن هساا رو

 ِ هس ور هروص وب و هنعح هلا هلت دب یراحم هزیلکنا ییعاتمهساارف ییامهیسور

 ۱ ۱ لا ندول هس ارف تاذلاب هن کج هدب | و هزملک:|یراک یراکحهد !كنول هسنارفو

 | كج هدا عانفا نیکو هل دارا ه مزله لال دهن و د یز لو | نوه اوعفنا هنیفرط

 ۱ تو اعم دص وصخ ول و تقفاوم یخ د نیکو هدک دل | تاهدقمط سوه دنر وص

 ۱ هگنس ۵. | ۰ اوشا بولر ورا ارق هثب د ةع نر اج ماند هع ها هسلار د هلکع |

 1 .هیسورورنددب ده تدم كنو ل هرغلکنا قرتلوااضما و سن رتروک ذم همان ده ع

 | |یلوالئانیخد كنوا هسدا رفهتراح تازاشمایخیدلوا شما زق ارم صه. دکلام

 هرهدب وشار هک رق ل هيس ورو نورد عادهب ولەرىلکنا
 1 او درک هدرکد

 ۱ 1 هرملکنا ندنک دنروکرضعهدانز یخ دهدنمحایسورپ یرلم ب ارادتفاو توقعیسوت

 1 هرکصندک دارو هب هیطاتحا تاک ر ادن هل |شدح وتو فبوخم تاو د اسو رپ ادا

 ۱ ۱ ی ردشعا ترداىم هکر هنهلع هسور یخد ی هيلع ت اود

 ٍ | روهشم هنسن قا نولو e دکنوحو

 .موملنک ی دردهرف یلغوا یشادن رف نالوا یلارقایسورپ هن ر هلغلوا توف قرردهرف
 را ذکتشصمو لاسزاانادهو همان هب هلع تلودهدانئاوب

 1 تام ءاهنروا ىح دهن

 0 :كسهرخالا یدامح یسهنسرب زوک,اوشا ندنف دلو شلبلااطعا یناونع

 || دابزهدکدت اع دعت یسانادهو همان هلي | لوخدهنو ام روضحینوک یج در د نوا

 | هدنسلدا و قل وشهرقس ی هیلعتلود یخدواوشلوار هم مازحا وٽ تافتلا

 ردشعل وب هدکعا ارحا ۳1 زوم ام ھال قرهلوا ورید هستی هرماجنا

 | سا یسلوا ش اتوکسرایتخا كن هیلعتلود هنسالتساو بصخكء رق

 هک صا #



 هو

 ندنس هلّتسماع مانالواحورمشمهدینان دلح كن راتلودهزلکنا و دلا رفهدلاح 3

 نابوقو رق ردب اذا | تصرف نامز ییراقدن و هرزو ا لادجو كنج ی الوط

 قملو توکسراحان ندهیلع تاو د فرط هدک دلباالیتساو بصغ یب رلتکل#

 هددعقوول هد هسا شک هفزوژ تبون هس دعا لب ا هنزاومو شا بالا"

 ندیرغوطهسیا ىع |توق دی زت كذتموکحابرتسوا واوا بم یا دو مو ۱
 قرش: راتو در ظذ یس ەل ج ند: کج هدا لالخا یاب وروا هز اوم به یرغوط

 رال ع ضعت لهجو یلوم«هیلازاشصر وط ارمع ان راق دلو | شالا هلاحا هد رط

 تقورک: د هنس هرن فاطتقا كنفافت اوب بوسهدباتراسچ هس الینساو بصع

 ردشلوا رون هکزوک دعابنم

 روا نیقفتم ؟هحولرسهدروک دمرفس كن هن رق هسیا قلو د هزماکنا

 هدلاح ید داو اربعم هب هنر ق رقلصالا | ۳ ندنسلوا شلیا ثا دخا یا هنا نرخ

 نامالا هلا یرامل و تهعگیو قفتع هلهجوو كنه روطارعا تاود یکتا
 قیردهرفلوب یلارفابسو رب ند دی دابا پلس ییزلتحارو تانا كثب ر را زرکح

 ین رارادمکح و ما نامالا هاب هلطرش یو انو اعم رکن دک :دنچاع نیک |
 ییرکیزوب كر یلارق هر ولاه ندنکلامنامالا هکنوحهدک دتبا توعد دقافتا |

 هزون اهیرللارف هزفلکنا ندنک و دنا شعل وا یاتتا هدعالارقهلکناهدتسهنس لآ |

 ینه هنک و دایرلنوروم کالم كش ود:ک یتموکحهروناه قرلواندننادناخ |

 ند هلج هت وع د و نیغلوار اّسعاندنس هرز ینارادمکح نامالایرالارقهژلکنا

 ردا تلاخدروپ رب ید یسارها نامالا راسو تباجا یلارق هژیلکنالوا

 قافتادنس هلن اقد ردهرف هدنرهشنمل ۲ هد الد یسهنسز وعط ناسهطز ول كم

 را دلا اضما

 یتحردشلوا بجوع ی افنا ےظع هنیکنت وو هب ھن زق افت نامالاوب هتشآ

 قا بولوا ی رامتما تراع هداز نداره هدن کلا هسور روا ءریلکن |

 هلرا هنیعم دم تراحم هم اند ھهق نالوادوقعهددندب یراتلودهس هرو هلکنا

 همطعروما هحول هنلکنا ید دج مدقا ندناولح یم؛دعو ندنفیدلوآ دیقم |

 در دم ندنعب دلاق د: یکی اهن لب یاصضقنا هعف دوب قرهلوادودءم ند € و

 هدک دردنوک یعایاصوصم هندناحغر وسر لود هزیلکنا ,د هک یضتظتت و

 ید هات ود هیسور یلیطعتوكرت هل ساوا یعفانم یلک ك وا هسور ن درا ګو
 یی اعفنا نالو اهدنو> ولهزنلکنا یی ال وطندنقافن انامالا درحهنیرتق نکا ص رولا



ِ + 
 ۱ . هنادیمی دست رر اکا نان اهدکللوشود یسهراح كنوب هلو ا ه دمسر هتاهندح

 | ۱ هله جو یعج هن والی صوت ,دنلگنوراس ص هبادوسوب یناهذ | كةل ق ر ۵عمجم

 أ ردشلک هعووو ریطعتال الت ا | هدسراب

 3 یدایهابتنا .ظفت كلاب ورو| لود ینارلغكت هیامر اکفا هلهحو ونهد هسدارف

 از وه N اسم و 9 واط یمن ق وا

  Eزر ام ی ۱

 لوڪ هر ؟یدلاع نوان وا ندنر یر هفااسلوص | ساسا كن وعو ل ڪم ضم ۱

 نوتنوت یسهرهج لر هود حلا صمو شازو یس دطی رخ أ وروا قرهلوا 1

  3ء وب ی 1

 ۱ ادیم هن دد كنلاو>ا اب ور وا یس هګ اف كدي دج یصعوشاهلنسلواش۶ مشک ر

 را تعا تا لر لح یجدهنلاوحا دن كن هب نو تی یک ییودلوا

 ۱ ۱ ینا دو2 ناطاسندنادیدجت یی ههلعتا ود لوصا ار زرولس هنلو ۱

 هد د تاماظدو سالادا وتو دن راث ۱۹۹ نالوا یربخا لاسكب اس صع

 لا كقحالیرصع یرلترضح ثل ات لس نا طاس نایوق هنادهادتا ییراکفا

 ۱ ردشعا سولحهدنلناوا

 ]هردکمراثآ يک دلا دقت و ذب : لو جم ءلسا و رود ههحالرمعءوشا ادب راسرمهعو

 | یییدنلواراعشا هد هقب اس باولاییالوطندهب دادعتسا هرو ءتالاحو همااح

 | هک هوش بواوالوخشم هر هلباغ قوچرب یر اخو یخ اد هملع تاود هلهحو

 || هدنناج یا مورورو شو مش یسیلاوح ناتسجرکو ناتسسبرع ندفرطرب
 ]| قجرب دنونوا بورب دصاب یس هج یخ د ن دف زط یورو هظیاهن رس یس هارد و شا
 1 ۱ رومح هی هیطاتحا تاک رادت هيلع تلودن دنغو داوا ه رزوا قماحا یرغسهیس وژ

 ۱ شلبار یسهنسرب ویکی اویشاهدلاح یخی و لاکر هسبا هبلام هقیاضءو یفیدلوا
 ۱ فسا دی ؛ذم اکنهو هشاوصورازراک ېک ع4۶ مرگ لالهندنغد دلو | لول>

 ]| لاججا كن ررفس دمو هیسور یناعوقو هحولش ار كباب ون قر هلو تراش | هشالتو

 أ ردش لو ترابعندش این اکر ادت ضعب كن ہیلع تاودرناد اکو و یتامدتمو بابس

 ۱  هنهتسور هد رب یه و یتامدمو بامس كن رارفس هک وسور *

 < ینیدنلوا بر نالع ۱ 7

 ی E یسدروطاریف هدشور جوی شر اسباب

 یک هدلاح #6
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 كنه اس لودو هنغج هلرقرارق هدزک مه كنس هعیتلود اب وروا هد رما ۱
 یدو هرزوارالظتناهنکجهدیالمم هف رط هز كیزاهرتلکنا هلیصوصخو

 ی ؟لابیی ول هملاراشءیلارب  هسنارف فالذىلع ءان |

 ر ۳ هلىکلزمىكر ادننیغلوا لکشمهح هيلع تلودیر كم دو یو :ةندلوا |

 چجدهدنروصو ندنغیدلوار طاخ دراو یسهردسک هث زوکی نروص ب رح نالعا|

 صالخ نوسلواندنس هکلهن قلواراتفرک هدسالینسا ءب كنه وق تاودیکیا |

 ندفرطربو ار |یتسهزاحیدادت ما كنەخ ا صم لار و كسلا رق نوح ایوب ۱

 نابوو یه زف هد هاب هجر د یجدندفرطرب ودعنمندهبراجم یهملعتاود ||

 ییولرتلکنارارکت نوحارابجا هتعاسنف هلباطضیضالویاموننالواهدن و |

 تقفاومول هرلکنا هن هد هسدا شا ا توعد هداسا هرزوا كا یگردرابلید

 ج هد دارا تصغالماک 6ی: ر راک 1۶ ناب وقو نامط 9 مرد غ , رنو ندنکدغا

 ےگ نوا دب دن یس هب رگ دو رزم یلدا ا هسا روا

 إن رقتوہلوا ر ذب لوص> یخدوب هد هسپا شالاتوعدهقافنا ى روطارسا

 ولوو هلع تلودلردبا مک a هرکصذدق دلوا لقا ها ما الماك ۱

 ید دانه هم

TAET ETتهوع اتو حر  
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 هسلارف 2 لصاخلا ر داو هدک چلو راب ۱ یل اسو سن a اک ضار ۶ا نالوا 1

 بسا كنول هسو ریرلتب افرو توادعنالواهدنقحر ؟یدکی کس رلتل و دمزلکناو ۱

 هنسلوا ادب بیقر كور هلر وب وشراق هنرودنک تب اهنو هنسلبا|تماسجو تعسو||

 كن رلتلودادراسو هل اف نوجا تاج او حاضدایب هح ورسم تاصوص ح

 (۸) هدرز یرهچرتروص كن دیر قاروآ نالوارناد هنس هل م رق

 ۹6 سد اس باب

 % ردهدنام یرهعونتمیافو کز هنسیکیاورب زویکیاكب 9 . ||

 شتلولیصفتو حرش,دننهط هش اس با ون ایر هباک مباقورنک | را هنس وب هکنوچ ۱

 زونلواناس یراهرناس عباقوهدیادوب ندنک و دیا
 هاو یس ەرە ھر U ا اسم ۳ فر ۱

 و ا ۳( كيل اا 1 5 نالوایدابوثعاب نویس |

 ی“ هيام هقباض مك اتلود ەس ارف هدلالخ وب هک هل وش بولو ا هدعم ۳9 اواو

4 1 ۶ 

 ۱ روتلوا ررص هل راتراشا( ٩ )و



Hrs ¥ 

 | راک ردتدوموداحم | هدنريتب هلبا هنب رتقهدانناوبقباسلاونم ر قرهلوا شالت

 ۲ ندنسدارادتقا عیسوت هل ول رپ ار هلل وا هدکع !تیامرهت رطاخ كنان وا

 م هرذش اد فک ن دم ر هذن زق هلا بلح یتتفد و و

 | ااساو ا.سورب و هزماکن ROT عل هدا 0 هلتروص هزاصم

 | هغر اند ەد نفهدصوصخ وب یی ول هک و توعد هقافتا ي راتاو داند راسو
 ۱ هد تلو تالسم یییداوا سش هل اجا هدانا وب ول شلکنا ا

 1 یهداش ما ندنزو ب كهذا رفو ندنکیدع“ ا! كم رذنجوک یه زن زق رکب اعا

 | رک واعهدن رهنامع هل.تلوا شمات وئ وا یتسحآز ونه نودا عیاص ىلاغەچ و

 | ندداومكح هلس هلوا نطنم هلغلبالوق كى تباقرو صخبشتآ نالوا شلوا
 نوا رسان ازد یا 2# ریه قتادقع هی رشتهب ول دسدارقندنعددلوا

 ۱ یدروظ قرطب هداب وب یس همن رط #٭ نالقس ییالقس

 و ختسو 1 کدمق دا وآدنتسم و یر ایسورپ

 0 عقاو هر هيلع تاودهرزوا یغب دالوالیصفتهدمناندلحدو> اب وندنکب دمه دنا

 | هک هلیلارف هسنارف دوخان و ندنغیدم هلا باوج بس انم هتتاداقا نالوا

 ۱ دوحا وندنغل دم هلو انیماندنالاومو تدو«نالوار رد هدنرلنب كن روطاربعا

 || «دنتعفهظفاحیلالقتساكانهیلع تلوذ یشان ندنسهیفخ *هعلاطم رکی درب
 ۱ یدمهشب رک هب هلواقم رب هلا ولسنا

 ]| ندهش زف یا هدلاسییددم هلو | نیما هلهحورپ ندولایسور هسدایروطاریعادسک

 ۱ نفاق اایسوربهدب وردن>وک ی هس قرارکن هرکصتدقدلوا بات رفط دغر

 | هم هدعاف لثلا هنزاومهدلاح تقیقح ولر دا هناهب یس هش دنا كع اروبحم

 كر هشود هنسا دوس كع ا طف ر الع عز هدنرلفرط هنس وب وناتس رض دوا

 هقاعلا محو هدنفحولکیدنو هسیا یبن و لرو ط اریکا بور ورا رفهقافتا هلی اهن رق

 أ شلوارومح همای دە دهام قاف ار هللا دملعلودیزوهج ك دنوندنغیدلوا

 1 ak نار م قاقنا كنولکى دنور گلاب وشراق هی هب روطاربعات ۱ ود یک :اهدفسلا

 1 یدا لکد نو تب كح هدا لاما

 اشا ی یغداواذوذعندرات اود نام او هد هجرد ی | دولاب :دزاس

 یک هدحا



Ker 
 هلکن او داسفا ن ھذدكةزور یر له الا سرو 0 2 دوم |

 سس ندئس هلتسمام ` ماهداننا یکیدل داداح !هنهیلع ه رلعتاود |

 رعم هللا هسارق یرایضعب كن راتلو د ۳ ر ورواو برا یزاتلود هتلکناو

 ندنرلفدل وا قفتمهلر کی دگر هدننعک هظو ام اوصاف رح "یر طب ی راضءا و

 هلکع اذا اتص رف هن رف نددلوا یرلتقو هک ا رطن “هلاحا هنفرط قرتش ۱

 ناب وذوع رد هلهحو یشداواناسهدمناندلح ر ەر دنا تادعازهناهب ضعت || ۱

 ندنعیدنلو رسسکرادنو کلا هلع تلود هدک دتا الئساو بصع یتکلام

 یتداک وب هني رف نکلی د شک مزال قلو !توکسرا تخا راخان هدصوصخو 1

 قالفاو یسم دهاع«تراجت دعطقرپ هن رزواهدامرت ناسکسبویغا تعانق |
 ینسهنامکهمو هنابصا ف تک رح یک هدم رقهقشل ندک در دت اات ءا یی دنسنادغا و ۱

e |هسک دصوص> وب ورابجا ین هب اء تاو دنوحما كەر ودئس  

 دنس هله و 0 ناسهدناندلحهدک دلدار ارص | ادعم هل ایروطار ا

 كنالکو هن نکی اظ وحلو لومأ م ىس هل : ریدشوک هللا توکسر کای كر ةما ر
 دنس نوا هلن اغ عقد نامه هسا ندنرهو ندن رالذاغت دوخا و ندنرلت افا

 یدشلررو یدروک ذم | |
 هل اهفاځا یب هيلع تاود هدصوصح ره توراعت 1 كوب كسلا هثب ف ۱

 قرطب فرط نویسی ی هيلع تاو د تالا رک ضن دنوب ورا دنا هما ره لیا

 هد هءاکنهوب# ردشمالشاب هک اراستجا هب هلخادمهروما رهو هتاداسف ۍاقلا

 جاتناییهن یسهرضم تاک ر جو هرم ص۵ تابن كن هيس وز پولوا ظةبتم ولاپ وروا |
 هد سیا شابا سدوا "هشنارف ادتا لا یو و شمالکا یک و
 لصاع قافنار قجماوا لام ضرح كن هت نفود ورو لو
 ید یرلناو شما ةنسبح زو یلوبناتسا كر هشار هدمرق هنیتق ندنشیدلوا
 دنا نت : روب هک اهات او ناعمارظن اسا او | خوام و لهجوم 1

 ا دم راز NANG 0 یتلانوایلار سل أ رف هک هر : وش*یدلواشمردنلوب 1

 ا هیچ راقیح هنا دم ان وب كل ود شو زورن دو ینا و ا نباا رق رس اا | |

 داګاو دادو مر دن رتق هحل صل وکر و | ندد الشاب هضرعت هنکل ام كراس لمم
 لاحگنهن زق هلغلواات هشیدنا ندننایقرت هله جوو كنهسور نکبا هرزوا

 ھنب رزو | یس هله ے رق هرکی ہد لاح یغیدلو ا هدکت | تق د رظن لاحا هنت اک حوا

 بحوههنسودنکی راهب رحتاکر ادت نالوا عقاو قافنالابكت ولو ڪک هاون ق



 .الماک هبلع تاودبولبر و رار# 9 دند دس ام هحراتبق راحانارخ <> ىدىشملاق

 هرکی ب هقشپ ندک دتا رته هیسور یتوربلقو یی هعلف یکبود فک ندراب اظ راف

 |[ هنس هل یر هو صد: و و شابا قد دصا ما العتسا كنخاناخ عرق ید

 کل هملع تلو دطهفردشع ونوا نسوز را یدادرتسا كنس هعاق قازا نوشود

 |نالواهدناب وب هسیا هن رق و ندهید وا لمع ها رک رابرب هلل ول یس ومان شود

 || نیتلود هن ندنغیدنلوب هدکقلو راب |ییردس یننامدقمو لئاسو كد رلتین ءوس

 || تفواو |یدیشاکهنزکم هلوابرحنالعا یغایب بوک هعوفو تد ور هدننب

 زر ن ندر ور ع وڌو هح رکا ندنغیدلوا ماعاز وه یاکرادب رول هیسور

 اب ویو دربار ۳و هما

 | هلیطسوت كسلا هذ ارف یتیم هنکیداک مزال قغلوا نانتج | ندرفس جد

 مناد سا شادنافرط ر تدو ر بولیاب یس همان یاوقی هدبآ

 یراکهت زا يځد هوب بویع هدب ا ڪڪ تروص نسحر هنن یس آهنی

 14 دیشه هرح

 بدیع تاودزا دک بویمرپ و تسمه اه هلْیسهاب ورو !لودهدموف لاا
 ۱ ددصحرپ ندنسهعهاعمنا سم 61« درب كحهدباهناعا نکشع |قافنا هنه لع هدسور

 ]| ول هناکنا هل مع وز و تاقوار ارعا لب یدرقل اب یخدولهسذارفو اتکا هل هبسان
 ۱ | یناتسجرک ندف رطر هرک ےن دن و هسا رو هدیقاقن ات هن ۳

 یخ د ندد رطر ر ارب هدر شام 4 هلح ادم هثب روما نادعدو قالفاوهداسفا

 ۱ 1 م بسا كعا قاغا 2۹ ۱«یدنک یم ردو ر دکن ییسهبرح و3 هد نک دهرق

 || لصح قمار قرهدووا بودادلایخدیرولاب ورواهدایو بودا تبشد
 ع هنن ر كنا قرەغار ی اکیر ی واهرلکن ا نالوا قفس رند هنوا هک هل وشردشلبا

 هنما رم لس همانه هنت قاوق ی هندی قباسلاونهرب بودی اق اقا هلملارق هسدا رو

 eê د كن هسدارف هددبمداوم یکی هیوسنو میظنت هلهحو قفاوم

 ضا رغا صا نالوا هج اتس ھلو ردشءاللوق یک یکیدسا شسیهلبا ۳

 اا ات یخ د ینا بولاق یج ا تح | هب ول اسورب هرکص) دک دت |لیصح

 هی یروطاریپعا"یلا دنص زونهنو اینا لا هنفرطیلی امور هر زوا قع“الفا

 4 دومق ¥

 ۱ سس بودا ذاا ملص ساسا

 أ بۆ: هلو ار دی ماظنهلباهشق انه و ن ؟مشلوارک رار 4 داوم عجب هدنرل 4 اکم
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 ا
۱ 

 رس گو
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۳۲ PE ۱5۲ برحنالعا هر هلع ڻ لود

 دنا
 |  ۱بو دا طرص یس هعلف قاز ار

  ۱عا روو ك رب هشلود هدس ور هم ود سه هعلق هھاج وم همان دهعنا لوا دشع #

  1هغعوط یی هعلق کو قرمطووحا حورسشملاوژءرب هلعتلود هلغلوآ شفلف

  ۱یان اخ رد هبا طبض یتسلاوح رازدول ه.سورهدرصعو ور دشهو ورارق

  ۱نتّلود هلیسلوا شمالشاب دعا ضوعت هرلباطر ۱.۵ نالوادودعم ندننافاصم

  ۱ٌمسحاص هذن تلود کا كلرلباط رافوید رار و هلوا هعز ام بچوم هدننب

 ییرالالقتسا تروصهرزواقماملوا هل | دم هن راش ندنفرط ر هقلاقففوقومو

 تنسهءلف قازا 4 هدلاح و بید | شهردتالوق ه هنس تطاس هر کون ید

 هکوبلاح ید زمقبح ردا كن هملع تاو د ناک ر ایسوز رآ ید ادرتسا ند هيس ور

 لاکا كرانوب نیکلک مزال كلر, و مات ماکسا هان وب د مما لوا ندنغی دلو لمک« ۱

 ناییوحرش ینروصیصالحماو دادزنسكنس هعاق قاز او ییشیکینارماکسا ۱

 ربشفر وطنم یسهلاسرایفار عج ربنالوا شفلا دزد ییعاق هال تفولوا هدنیص

 رانا نالک مزالهدنروص یییدناوا عس ول وریمعت یس ههلفقرمطو ردشلوا ||

 هل راه بقس یجدیسرقاب بونآ!ندنس هعلق هبا ا نالو اراز هبارخ هدن راو یراد مر 1

 نکل# ردح رم هم: د هرو کم لاسر و دردیلعلوا لقت ندو رط هعلق کا

 تاوده باج رک ر یرلباطر ا3 هسداوا هیسور بوم هالو اا رجا یر كناروصت و

 عات 4 ودنآ ی ط رابق وک نزسکمجک قوج كع د | قل رفن ندهیاع

 ندفرطربو شمعالشاب هغلوا یدعت نژ ده اط رابق كوس م کصتدقدلق

 یر ادناملود'هدرکد هرو لا د زر" نسهن رګ هود هد رکد قازا تد

 یدا نشود لما ۱

 هش رتفنالوا یر وطار« ءا "ی ادنص “هسا اج هددیسور هدنګ رات9٧

 ادنابوشقلافهذاةناوارجایتسااصو هش كا وزي هلیسادوس كلرکناهح ||

 هللا لرد نکج هاک هب و دنک تبون هرکصندناهیلع تاو د هدک د لدا ضرءتهناتسهل ||

 شلز و یتاماطت نوتنوتب كن هممالسا رکاسع قحا بودا رفس نالعا
 هدراک یسنکن اند هضد رفقعلوا فشل هرک ابنع منت لواب لوا ندنکو دبا ||

 نانلواداشک رسو هلی لو الف اغند هب رکسعروماوهب رفس لا وج ایران نو

 دقع هایولغمهلذلوامارهنا راجود هیعالسا رکاسع هدنرفس یسهنس۱۱۸۲ |
 یتلئس رسد رانا هدیرنف ید هرک وبهدقدلوا لصاح تب رود ه هحاصم



 تد -ردوع هنتکلم هل اید و ملال قم هناسناشن ارفط نانسورتب تق تقولوادتش

 جت دوم ۴ نوسهرتسوک شنوک ع رەب هدنداعرسرام##ع ۶ r 2! هدا

 ایسه السابهددرتهدار >اییماکح | ك موق رم “همان د هع یک یکیدر | هتمالسی ناب

 یدیشلوبعوقو راهلداجو هشقأمهدنراهحرد هع اوا برح داما هد نیتاود

 .ررخرح یک یعیدم هوار دن هم هما م یارجاهد اتع“ قازاور هسا لاح هره

 كراباوخ ینیدروقو شتیک ندنلا خد رال ضعب یکیدلیاتس در د هدنلح اوس
 شا رت ییایند ناخ ةسسد هدنخ رات ۱۱۳۸ ندمهلوا لئان هنغوج كب
  نودیاناشپ رب و لعحص«یتسودرا جوس |هدنسهر راحهواتلوپ هکنوحهدهسا

 نس درد همان ایوبیفر «دنقرتومسوت ىب رطب ذر ک یکی كنتلودهبسور
 جد هرکصندننابح لاح هفرط یندداوا شمروس قتلمو تاود «دقدراو

 | ندنس هکلهت تجار هنساوزناو تشحو لاح یکسا ییتکلم كرهدب روب
 قلوب هما زیصور هنفالخا هدنرلکګ را ۲ هل تبن هک | هظف اش و غنم اعط

  هدنراهطاصمو هلاکما وروا هرکصتدنا یدشع وف هنادیمقب راکفاهخار

 ك یه هغما همانتیصور هل وب هک دلک تعسوو تناتمهداب ز اهد هش راکفا
 یر ناود كنهیسور هدنخ رات ۱۱۴ هن رزوا كنسلوا شمراصهدانز

 هحرک اوردراو هیفاک لدار اد هنکردک تاثح ابم ضعب هل !نامرتسوا نانلون

  یدنک كرد اروهظیک هنا ک2 خد یتافو بو دیاافخ |ندسکر هیب راکفاوشتپ
  شخلواامدا ندنفر طراخروم ضعب یی دلو | یقو هفمزا همانیلعت هل هلیق
 تم ت وقح هنا دمو رب دتقو یخ هژلرناودع یهماننسصو كورني هدهسیا

 تاکرح "هفاک كتلو د هبسورردقهنمزانوکی ب ندنامز لوا هقرو نالو | شا وا

 نااش يسرد هزم ران ندنکدنروک قداص لاجارپ كنسهبب رحو هیسر

 ردتچهلواذاریاهابقر ( ۷) هدلیذ یروضرب هلکلروک
 تلاعهبانند نوت نوت كاتلودو كرد ا روهظ هلکلرکت اهجوزنب لصاخا

  كبالوط ینادروف نوح ا ماخ لایح حول ل ار هشود هئسا دوس یسلواقاطم

 شما افتقاهن رثاكنا یخدراناوشتبک_ بودناشراپس هنفالخا یتسرادا
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 ردشبا تماسحو تععو بسک هنوک ندنوک قلود هسور هل رللوا

  كرولدسور هسالوت تراک هل زوطاربع | ابنامالا هيلع تلود تقو هنرهو

 | لوا دوج ناطلس هلغلوا ندنساضتفا یزهقشلوب یرلعشقلاق_هبهدافتسا
 . هدننعتنواعءهروطاریغ اه راول سوز هدنرفس هسک نانلواداشک هدنرصع

 هک تلود #۶

 ی



KR 

 یدیشفلوا داتا لا دس هنماخ یوزرآو |[
 لرقیرب 1 هکنوح 1

 نامطییدایالیکشتو ثادحا هل انار ةن د قازا یرکیدو تن ال شاط
 نالوا فلاح هیسور هلباراتاتعبات هع 2 وقوهدنرهر رجادتنعو
 رود ید یهاش*هطارک یسهطا نامطوید ارارولوا نک اسراذارف سنجر ۱

 شاط لر كرا ک هل تو بولوا عقاو یس هعاد قرمطهدنسق مش بناح یاهسم ِ

 مد كنسابفشا هسکارجو هزابا لیابق یسهعلق قرم وب كرکو یس هعلق 1 ۱

 طض نس هعلق قازاورتب قباسلا ونعر ,هدهسلا شو ان هزه یراترضم ۱

 ندنا یدیشلک مزالقهلوا ذاا دسر اکا لد هغازا یسهعلف قرمطهدک دلا

 هدلحم یییدلوا بصنم هن رک د قازا كنابوق هدنفرط هتوا كناحط هقش

 وحاوشراقه هیسورندهلعتاو د فرط دهد نسهر رج انتم رک دلافلاس ||

 هلا طیض یتسهءلق قازاورتب هکرونلوا تاور تح * یدیشلباب یسهءلق |
 ندهیلع تلود فرط هدکدتا ان یتسهعلق ناغط حو رشم لاوئمر |

 هلا نا وفرهت نداروا هکنوح كع روک یتهدناوا اب ل هعاق وجآ ید ۱ ۱

 هزکد هرق قریمارغوا هنب زاغوب هعلق یکی یخد ندناو هناا شاط لزق |
 لصا كنسودنکح هدلاح یییدنلوا طبض یساروا هلغلوا لباق قلتیچ
 ةمردسکرب هسنها حول مردسروم كلشي یک هرکد هرق هک یار |
 دلا ینلدصاب قانا ا شاط لو و هلق هدیشو ندنعیدلوا لو ۱

 هلیساس یسهعلق ناغیط ندن کا طط هلالوهس ید یئامط ||
 هعلقرب هداروآهد وداطہض یی یید دلوا كن هعلقوحاهسلا ندقعشارغوا |

 ردشلوا مدان هنکیدعا انب |

 همت وه یعیدلواراتفر ۲ وزب هاوس هک رعماشار دم ی هاب :هرکص |

 ینوکی جلا كنسهرخ الا یداج یس هنس چوآ یمرکبزو كب نوعا ص الخ ۱
 هب هرلع تا ود فر طیراهعلف ناغطو قازامد هماندهع یکی دلی | دعع هار ولفه أ

 یدک شوخ هج وه كنو قح بواوا جردن شدیم سود ١

 هل رالوب یرعوط كن رکاسع هبسور ندنفرط هیلاراشمراد رس هدزسآ ره ۱

 ندنف رطهراسورانات فّاوطل رک هروصنم رکاسیعكرک هلل رلغیک همش راتکبلع ||

 0( هدر ز ینروص هکر تم ناب یدلروس هعطقر نوجا قمافلوا تعنام |

 ۴ ردقحهثلوا ر ر ی هل.هر



 لر قرط

 رولیزاب ید

0 

 اب وب را

 ۳ ۳ ۳ ا هب یرغوط ند رغوط یر ہلا ناڙفو ناهردزا

 مزالقاوا هدااح هقشا ك یماسحو توو O da ہلع ت تاودیدب لوا س ا دک

 1 رذرلتدامهژوا ردعم همش رپ هدم ]ال رسم یداح سهع

 دقت هاب ر وروالود لر دنا رو هطوزتب روهشمهدنلئاوارشع ینا رصعارخ وم

 جوساولندفرطرب هدننع۴صیالاع و ر هر ادن دع ناما هک كنتاودو

 زرق بولوازآوصرحژود هدیدهب هينارباو هیناقاخ e هنکلام

 هد داوا لت ع یسهعلف قازا ید هن نوه اونو |جاتحدنکر ادت هی رک هو و

 قازا هلو دی دح ماظر یییدلوا شکیل کشت یه تاهتهددسیا شوا

 راسق در لدو ى: ہہ هل نالوا مااناکا و یس دعاو قازا هجوم م

 نوعاكعشار ا رک قازا ورد هلل وا قیدصتولرت هد د وند هيلع تأ ود

 ۳ سر «A لما یم × هنر دەرد ۵ رکصتدناو شبا ید یی “دخلو ناغم ط

 | ی لو ی را ودعاف یار ی دند لغ تلو د نرطد وپا

 4 و

 هدفرطاوا یدیلوا شلاهلاید یرلفرط ربک ناتسسراتات هلا هطساوواو
  ینهتظفاحو طنص کلام دخت یک ناتسراحم هلبا هامرمس نالیارق

 + یدبا لباق
  هرزوا یرانفرو شور كولس ناطلسزوابید هدیئاخ نایلسرود لصالاو

  Eهده پاسا ۳۹ اطر هلن نا افا دشاراولهیسور ۳

3 
لا یکیاناملوار 1۳ كر دیا هداف"سا نداطح نان لوا

 نود االسسا ی مننج م
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 | 2 یی یار ګر سار |ندقاحف تشدید ق جاا ناهردژا

 | | هندودحراب اظراق هل ارلرفنالوا 2 و اوه دن سلام دح رس كنا اع نا تس غا د

 ١ هکسەدنا ضر هساتفافرابد هلکشا طض ییاروا هیسور ندند داوا یهتنم

 ۳ ن دنغلدلوا شوشمو لتخت یخدیراتهوکسیدنک هد هسیاراشکی اد ادعتسا بسک

۱ 

۲ 

۱ 
8 
 أ
1 
 أ
۱ 
۱ 
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 ] لمایاصقا كنسودنکو یدلشابهضرعت هن رافرطناتسغادو یاطراقو
 اب هک د هرک رب نوساوا ھه سرو واو الصدر ه هلغل واترابعندنک رادناغ و د هدزک دهرق

 ۱ . هدنزک دقاز | هد را لوا نوخحا قلو لو رب , هلن دصعم لوص> هدر ,وروک

 ٤ لر دناذاخحا تصرف نە را نالوا هد ول دم هلا د.اع تلودهداننالوا

 ۳ تم رهراحود هدنسادتنا بودی ارفسنالعا هب هيلع تلو د هل ر وص تنواعم هب هک

  EPIنالوا دوع ۵ لیبی شیر یکانوا زود كندنعبدلوا شعبا المسا 1

 1 ۱ فر طیضار |تالعاس نوا یرغوط هند باج ناب وقندف ازا یدندنف رطیلوطانا و
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 یه ظفاح كتاب یک اول ےس ندا ۸ داناو تف ناتسناورشوا

 ۱ ج

 ك: کلاعو اشک تنطم دارت كَ | ودر : ارز یدب ۱ واراهد در هبلعتلود |

 تاو د رديء دط ما قلوا هروک هنتماسحو تنکم كنسهرلصارصانع یعسو ۱

 یدیاترابع ند هل.بقر ەچ رک !هدنلکشسن یادت یسلصا "هنامرمجخ کن هيلع

 تیموقلارتا “هذاك نانو هدنبناج یلوطانا هلیبسحیضشارفنا را بقوچلس نجا
 هلعتلو در صانع نغلو ا علم ولناعع یسهفاک قرهلوا بلقت مه هبام وب هایم ۱

 زوانو##یدنا شلواكع ددیکرت 3 اود عم هس اع ت تاودوشاا توق هفبا 1

 هذک دا امج فالو تن طاس هل ا لوا رع یرلت ر صح ميلسناطلس ۱

 یارجا كالودو نیدحوم "دفاک قرهلوا كعد دیعالسا تلود هبناععت اودا

 ىس هتف لعاعاماش طقف ۶# یدک مز ال یوا دو دعه ندنسهب رصنع |

 ناریا یلاها كرهشود همیطع *ه-قرفترپ هنندب هبعالسا تلم هليا روهظ |
 دحر هدننبرهشلءارو امزاید هل !موردالبهقشپ ندنراف دلاقجراخ ندرسصانعوب

 ندنفرشقهشراق هرصانعوب ید رلننسنانلوپ هدفر طاوا ی
 قرش یلصم باج هروک ه هماع تاود هدلاحو یدا رشلاو مورح ۱

 ندنس هلصا رصانع هلنسح تفالختدحو تهج هددنسودنهو هد را ۱

 ۱ ندنروص قمر دنلوب هدنت دنتحن یسیلک "هوقو دن هژب عج یرلتوق كج لوا ۱

 اب هلا: راراتات نازقوناهردژا هلسسلاها ساتهاق هلصوصخ یدناترابع |

 0 تقوزا هلیم> تنادوبهذمداحا هدنسنراک او ت سناب رد هدااح یتیدلا ۱

 لخاد هلةلبالوق هتفالخ مکح هزوحو بلقمهتتامولنامع یسهفاک هدنفرظ |

 راس عیطلابیخذ یتموک>ب رق هدنروصوب یدیغوب هابتشا هدنرلک هلی هلوا |
 یدزواک مزال قثوا قلم هنیدادع ذیلع تلود تالاا

 هرکصندننافو قحا پولو!تروصوب یراکف|شور كل" ناطلسزواب هتشا |
 ییهینس تنطاسناشهدر انا هل اح رخ ی هام رس یک هدل اقر هنلوا كرن هتیقد وب

 حورشم لاوتمرب عقاولانو یدناوا ثدشن هت الاح كحەدىاراهظاونالعا

 EE و شلپابراش ولناش قوح ك هج هيلع تلود یلخ ا دویب راخ

 | شلروک راشیا كلوب ك ب قرەنلوا عیسوت هیاع تاود دودح هژر | 7

 تقو ET لەك ەي هطداح ی هدر دحج کلام وكن هدلصارصانعن |

 هدنرصع ماس ناطلس نعد هنس ةءاصا هر ادر ەدىك ندلایس هلج هدنفرظ

 تقولوارک اما یدلکمزال كعاتعجر هتماسحو توقف دلو ا شم ابسک |

 7 چ ۳۸ % ۳



 یباحبا ناهردژا
 ر دہ کل ۱ نا ر

 نوا "ادا .ناحرت باح

 ۷ توسوا تاد ر ر

 .دنفارطا دس یکیدشا
 بولک رایضعب ندفارطآ
 یباح هل راغ اشنا ها

 ثداح یسهرقنارت

 نامز رو میدیشلوا
 ندفانک اوفارطا ها

 هباروارلولب وک نکب رب
 برف كردیاعمجت
 مسح رهشرپ هدوق ره
 ی اک هاوفا تولوا

 رومثمواد ناهرد*را
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 رادنقاودادمت E هکر جا ضر <4 هسافاخ دودح څر دتلاب ٫ a ول تو

 هل طص كنب رلتلاا ناهردژاو ناز 5 هدام نایلس رصع رخاوا یرلملبا
 ۲ اتو ارزوا یی دلواراخرطاخ عال یسیلصا EE ةر دالشاب

 ی وا حاضر و حرش

 ۳ رخ رحم یم هدرف ر ران رمکنحهرزوآ یغی دن وانا هدب اک ۶4م دم هکر هل وش

 ا ا تموکح ظاسبطسد هدنرافطناهر"راونارق قرهشالوط

 اع رفنکرلردیا هلخ ادم ځد هنب رل هیلخ ادرومابودنا را دک جارخ ی ول هبسور
 | طاطحاو یک فعضهنتموکح نارفارخومیدا تعوکح,كجوکرب یفلناخ

 | بولافیک عین رق هلغلوا ضرقنم یبسف ۶ هلسلس كنب رلناخو ضراعیلج
 ا هدف دلوا قجهنلو| لاس راو بصذیر ندنراناطاس عرف هنخلداخ نازف تح

 ۱ یخ نازق هدنرادمع ندنغب داوا یائاخ عرف یرارظذ E هکنوح

 یدرونلوا دع لقشسم

 بولا توو ەت ره ردنا داش ما زول دب دور ندل التخایک+ ۵ اب ۱ ران تن ی

 ۱ ارد راونازرف«دن رل نطل ری رھ ع رخاوا كد رات سطح نايل ناطعا ب یوناق

 ۱ داور یرلناخ ٤ ردهرک صن دن اراب دلب االت سا و طیض ید راتلاب

 | . قوق قلثر رل اخ رف۵ نوح هد هسلاراشع |قا رحاو بها ینکلام هیسورردق

 | بوروا یفرطر هلب و هلا هداک ءوفقرهلوا ترابع ندنسد راو رابات ولتماک

 | دوقفمهدنر و دنک یلاحرادنفا هظدا و ط.ضیرارب یرلفدروااما یدیارارک

 م رذشلوا
 ی :!نانلوار ۳ هدلاحوت بور ووکر , ورادعمر هرزوا قوا لد ج | رح ی ۰ یو ہی ۱

 | یرناخ ع رق هحرک اورلید_وا شا یالاع عیسون هر | ط. ص a ےلفا

 ۱ دلار یراک دلک هدا لیصح هنس رهب ن رورمص ود جارح ندولهسیسور

 1 رانو هلتمه كن هلع تاود هددسدا رلاکد ردتقم هنندادرئسا كرلتلااوب

 ۱ یرلل و توق :هدنراف رط قاحم*تشدونازف ندنکیداروک مات لبم هت دسهمو

 هلبسک هنلواهراد هر وک اک ال اصم شور بومهنلوابب وصت هددیلعتأود درا

 ۳ قر فرق وا ثیشد هن دا درنسا كرلتلاا وب هلیساصتفا هراس باہسا دوخاب و

 ات راح هکوبلاح یدیشفاوا راکفا رصح هی دیدح تاعوتف هدنف رظ
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 لیصفتودا دت یارراحخ نالویعوقوهدننب یلودیدنک ادلع نود د و
 تسفیکو یرلترو مساینب رکا عور کرو هل: اکمو نامز ی ہم رهو |
 كس رکسعدارف او نیراقاحو | فطوم ك هیلع تلو دو نایب وح رش هلی رآ اک و

 هل وتود ا ناب ز هدر واقر هلو ارو ا كشر یب راتءاطاودابقنانالوا هتساسور |

 نت کل رک ر قیقو تابا نج هيلا لیافهل ام ه ر و وا ا

 قى £ وهشسل نىرانشو دەت دمق هل اقم هب هيلع تاود كن هر اسلودل رکو ی یو ۱

 نا عو شع اقا وشو بیعر " دنهاظد یسن رکی هاڪ تاود یتتأود ٤ ا ۱

 هلرکسع وب بود | عطا" و بیتوتر ؟سعخاطرپ اد .شیسو دننک ادیلقت هی دیناج#

 سهپ رکسع+*دقرفرب كن اشاپدج|لضاف یلغوا یلب رپ وک ہدن رات شغب كی |
 ناهاسوحدش یکی دلنا درد ی هځاصم تشر هلغمز وب هدنسوشراق , هبا رهن |

 ی د یس هبلغ وب كهوف رح ل ارج نک ار دشمل ا ىع دم تابت ا هلدالقندشءاقم |

 ییمهدهناشرکاسع هدنوبویاوایرتا یس هیعاظن وف كنسود:ک نکلا

 تلودرکاسع تفواوا ارز ردراو قیس د كءاظن لاک ا شمالشاب |
 کنم اظد ع رڪ: موق رحل )ازبج نولوا نامز یکی دل زود نولب زو كفل | ۱

 رکاسع یی دل بوروک هدف لسا واسع نر | هنلاوز وز تیادب هللا تیاهن 1

 یدیا راو قرد هدنشكرک اسع یغیدلوا شمزوپ هرک وب هلی هیمالسا ۱
 لمصقت هدنس هرص ییاقو یس هنس نکس ناسقط هدینات دلح هرکصندب ود 1

 برح نفهدنرصع قي رد :رف تواود قر ی اظدكناب وروا هلهحو ینیدنلوا

 لضفلا) حورشعلاونمو هسیا كلهم السار اسعر دشهچ هنا دنه نوش نوش | 1

eوربن دتف واوا یباظتا نسح نالوا تبثع هلسس هنس (  

 کر ر ن ا از هلک غا :| روهظەيضق سک e دل لزت 1

 هل دک هن ا ناسوس ودر لید 4٥
A 

  ۱هدر دم تدم ی دهدنروصوب جا تولک مزالقٌلوا دما اب هلم اعم نایک

  Ke 1روتفو فعضدت سن تکی هدلم كن هیلع ت تاود هلیبسح یک وزنم كر

  1لا ندلاح و من فا زن نوا ؟۱ روم لر هلک

۹۸ 
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 و نالب او هی دیش . ۹۳۳و شاک هت داعسرد نددسدارف

 ردقحهاوا رب رح هلةر (+ ) هدر ز ینروصر هکر دشلبا تدوع

 رحم لاونمرپ بوی | ددرتزب وج هدلئاسرولسر لاسرا یخدهرکص ندوب

 هناعتسا ار رکمن دین اس ناو د نوچ ا ناب رک ص لع ند نل غته ك روطا ری ا
 اشاب هلاس واشا دوغر واط هد عد واشاب نیدلاریخ روهشءانرد ناد ومد هلکع |

 أ ناوی د كناشا مهارب (قا ر روف واوا دتا یدنارلشقسا هتدا دما كر هسدارف

 | كندبنس تنطلس یغیلب قط یکیدلیا دارپا هنسصابا هسنارف امر هدیلاع

 | هلعلوا نلعمونج.م قسم توطسو دوفن "هحرد نالوا هده رغراطقا
0 

 روئلوا داراو حرد ګر )0 ( هدر زیرو صر

 تنور ا .رینمجییب ۳ »ریو ار "نم ودنه لحاوس قیالشاب هارن یسدب رحم "وق كندیلع تلودارخّوم

 ۳ 4. ۳۹ ك 5 ارج ض عن ئ ؟ کدر ٠ اہ د رش ع یداحرصع

 ۱ یدیرک دور دشطا راکفا قرص ةه صد ام کلام نالواهدفرمصت

 ]| یداحرمصع لئاواارب ز یدبا یراتیجوتمهرا كناوذض«بیبک یرالغوا ۱

 لر ۱ هللح ممه كرلتاد كلوب هل : ول بو اوا ەنە اوهر ؟سعتام اظا هد رشع

 ده هدئس ا تالالتخاو هدهسادلوای کرولو ییلاح یکسا قر هنلوارمعت

 | لززتهرکربهنلود ساساكر هچک هنشاب شی بله اان هنو قر هقیچهزویییادا
 ۱ . ندنرلقدلوا شمریو لاخ هبت رم ضبب هتلم قالسخا نسو شمروتک

  هززاوم رود یک :اونییددل و ۱ شعاع |تدوع هل ہما یس داشت و اسرع

 رول وا مولعم هل. اعوقو

 ااا لود A لبو )ناثلوپ رادم ره یسودر نایلسناطاس هلچ زا

 1 .هدلاح ید ءاوط هلشا یرازو لات دا RE / ه:هلرا ہت هلن دزو ہک هن روض ح

 هلا ماتحال اکو رەد A :م هل د راح دا یی 5 رایتحارب هلت وب

 ا رخ "1 د> دىل و د نو لا تالاب هج ولطم وص ردنا تاک راک

 نالوا هدندیعم و الار نانو ظواحهس اهدنه* در رک تولوا شمزرتسوآ

 : EB اعم ر شع ید اے رع هر شاعر هع یرلق دوا لق كنرراطباضكر رنو

 رد,فاک لماذ هثب رادو ات "درد نالوآ فح هقبتل ون
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 9 ییندلوا شعا را ر اد هب رح نف ) وقود هتنومر) ندنرالارمح دو ا ۳ 9 ۰ 5 س ا نی 8 و ۵ 4

 دی



 3 تن و

 ری تار رو e تبدو دلزا زا ندیصتت | ح

 ناخروا ناطاس هله> و ی قد ۳

 صع دا م ناطاسر اک دنوادخ یعاحوا یر هکب نالو ا هلو ادا ادن ا |

 نالوا یدجوم كنب رکسع ملعت نفدرکص ندک دتیا یظتتوحیسوت ةبنرح |

 لاکایناماطت هدايا رود و لا دا ات ےاعت هدنرمهع ناخد: زرا مر دا ۲

 فظومو عم هلب و هيلع تاود بوناق یظنت یراوسواراچ قوچكی و بوئلوا |
 كمهنمو لغتشمهننف قاروشحسو ال دن وربندکلکحوک و ی رڪ: ولتساک

 ئالاھ هو صر رج هلا عشا یتسالعا كا a جلسو تسا هژلتسن هرکددکی 9

 محو فطوم ی رک افا ورواهد اننایکیدلیاادبیرکسع یهانبوا راع نالوا 1 |

 كي بواوا هباغو رفظ زارفا بع هلهجوره هبنس تنطلس ندنفیدلوا |

 شاوپ تعسوهدابزكيهبنافاخدودحكردپا كلام رش کتو عیسؤنر دق هن را رات ||
 نیصح ا درع شعلا زوحوا هدنرمهع ناھلس ناطلس واق ۰ کلات 3 أ

 هج هر کش هوق هملعت ِِ وی داش او ایم السا تموکح *هزوحلخاد| (

 همسندقدلوا قاطم بلاعغهدرک. دز د قآبواوا قلا هبورتاس "هبرک لود ځد

 یدبا یراح یذوفن جد هدناوحاوس نره طرح رګ

 ودب ا باعتسا راف طرتکا كنالاتا یخد ییلروطاربعاایناماهدانسالوا

 تب رهص تیاهن و هناسف یزرادمگحاینالا ضمیراس ندنسایلماف نا
 هدنسهرآ یک ام اناس اوایلاس اوان املا هدک داب | لاقت اهن رللار ابا ایسا هل تیسانم

 ا ی یازوطا مه اكن هروکذ م "دعبسو كلام قل ود هسنارف ناناود
 لاحو4 یلارق هسنارف 5 یادم 2 شلواراتفر ک دز هک کس وار اف یش نائاوب

 لو هی دنا ارا هسلح قیم ییسه ود صیلخ ییکلم ندنک الف

 ناعلش ناط). ۳ یوناقو ند* عدد بم هوا تاج "هراح هوسا قثرا تولالایح

 سو درونآ- راکوز >دزا ةظم نالواهدن ھه .لعروط ار« اكننراترمطضح

 توطسوتاوص زاید نالک هلوص> هدنرافرطر ارح و سا ولو س :ازطو :

 تدشنالوا ل اکر كنعاخ اب وروآهدرمهعلوا قرهروا هلشعنا ریم نیس هل لج

 هد ۱ ندنعبدل وا روم هکعا ۳ تسانم ا ناهلش ناطاس نوا 3

 یا عارف یناوح هابنا وع یبا هت روا ی ٣ص و صع هدات س روه دن مهر
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 ۱ م | قح بولوا شلاق عاری ندیقرو ندمت باس شا هنب را هلاغ یدنک
 ١ ههملعنالوا هب هياعتلود هدنس همان ییدلوا شمردنوک هسواراق لرو
 || قیوشت نیسوتكن ا قیرطنالوااند راعا ثعاب یسواراقربارپ هللا راعشا

 ۱ ر ووا دارا هلیفر (۳) هدرز یتر وصرب مک هت ردشلبا
 ایرنا و یی هقرش الاغ تقولوا رولاب وروا لصاحا

 | لواندنرافدل وا شمل وب روهه ندیدم باسا راسو تراک و شعوط ز و
 3 یک لیس ځد قطا داوس كل روعترابدمهروک هداف ر ند هتقوم تارباخم

 للمدوسحلر هنا هزات یتکوشو توطس "هقددح كل هلع تلود هرکصندک۔ لک

 أ  یسا رک كتام مور هدک دارا رسو ع هن طنط ہو رهشنالو|لودو

 | یر ره بوایغاط هیایلاتااصوصخو هنکلام ابوروا یفراعموزبه ناب راو

  هنسادوس هنق رمش لا یناهذا ك نقل ابو روا هنن هلب راغ | نطوت هدفرطر و
 :قج هبا را هشيا هدهرک و ندنفیدلور قافتا هدنراهرا هد هسبا شم راص

 تماسج و تعسوبسک ام ییقامو هساا هيس تئطلس رای دم هدا تک. رح ار

 || كنب راودراولن اه تباهنبورردتا فارنعایتسهلهاک هبلغهلود *هفاک لرد ا

 || ولرد رکیدینآ هجورب كنوتسجارف یلارق هساارف یماحعقا ردق هنسوبق هنابو
 ا ردشلوا تعاند راد

 | هدنسبا ومد یراترمضح یزاغناناغع نالوا تنطلسهدهج-*هماماهکنوح
 | «دصوصخرهالوا هک هل وش بود, !تصو چ واهن اڅ ناخ رو اناطلسیلغوا
 || نسهدباتروش ل اراز له او هد روم ماهمو تعواطمو دایقناهف رسم عرش
 | ماعد هلصوصخ و مارک او ماعا روک هنر دبن رهو ماقهصاوخ و ماوعایناثو
 || (سانلا عفت نم سانلاریخ) كلردیامارتح لاک همالعایالعنالوامالسا ند
 | نالوا هنادعص یامظعتناما ٥ رکصندن هکنوح او نیسهاوا ر هم هنب رم

 مظعتلا )نالواندنم زاوا وناک را كماتموب ناف هک ةت طا یماس دئسم

 ویت هللا هلک یالعا او شارد یس ەمدقم (هلاقلخ ىلعةقفشلاو هللا صال

Ee Ow As 
 ولد نيس همادایعاسملدب هب | درعوداهح هللا لمسی ا ردنا شتفن نس هب رخ

 یالاس روعتسم و نسکسهمارهاش وب یدافحاو دالوا ی هنغادلوا شرور

 موسرو هما لوص نالو | شع اث دخت هد هدمالسا كلا قاس لاونهر قرهلوا

| 

 + دیصعت



MF . 
 ی کک E و یسلاوحام اتا ۵ د رگیدو رص ح هنس هش رب أ

 لاو ز یتوق ید كن هیسابع تاودو 3« یدنلوا را هسارف نکلات یخد |
 یر هیعسط تنوشح كر اشعو ل ابق ناسا هنفرط ماشو قارع هك درلو اوا فرشم ۱

 هرج تمه ولعو شره د رم بو شک د راک و دق ۱

 هلغلو [ ناشی یلاوح|كنامتس رخ نمأتمواداعرقر هلو الدم دلعتو لاظم |

 هرلذ رطلوا هدنسهرا یرلم . راز قارش سدقهدنلالخ یهبرعصم دنس ۵ |

 هرس ۵ ر٤ یعلاط نوق وا ی ربهو ممه سوار رج نالوا س شرکا تحایس

 تر 2 dA هلع مالسا یت ےل اوروا اهدک دلبا دوعوص هنماقم فا ۱

 ردق هرالع نالوا ¿ نیس ك هر هين ط:طس# كەى واس فا وط هداننا یکی دلبا ۱

 یرزرصیف ده نط:طسف بوروشود هس توت نوت یرلمور یرلم هل ورلبا ا

 هن اط ص كفر رش سدق هدنرلحر ات 1۸ ٩ لغم الشا هغمعابراتوعد یخ دندنرافرط

 روشح س نانا ون هداپورو كلام راک ا هدقدلجآیرلفارب ییا د كره رو رارق ||

 رانالیزاب هتلارله اریوب بولو اوریپ یخ د قلخ قوچ  هرانو و بون القادایراکاط
 هلهحو و ردراشعلوا هرعسل بیلص لها ندنرلقدیاب زا رجاح هنس ونک وک

 ندنزاغو لوبناتسا قلخر دق كز وب جوا قر هلوا بک مند هند فتا و ط ۱

 هب هیعالسالولم فئاو طر اسهد هقاطذا هرلبق وصاهدقینزا هلبارورم هت وشراف
 لیکش ههکنرف تلو د رو طب یب رشسدق هدنسپرعه میرات ۹ ٤ هار هبلغ

a EE AA 

NEYINE TP TEYE IRA EASILY? 74 r 

E هو زا CU ۳۳و را و PIER OIG TIED" RETO تب 

 یدرولوا دم ردو هر الهیات ندنرلدرط هفرواو هقاطاارک رابدشا

 هرکصتدمر و یصالعسا قل زس شدق كفس وب نیدلا حالص ناطاس ۱

 هنس هب ره “هنس ۱۵۲ لب رل یس 2 رشنا لب دمکن و تموکح نالوا هدماشلا ر

 بودا موکه رو درا لوب اهدهرک ر کم دن رلذ رطرصم و ماشلاربو یوطانا ردو ۱ ۱

 یسمک هد رللا بلصلهاو م السا لها هعفدجاقر كنسلاوح و فی رم سدق ۱
 ابوروا هرئصتدنا *ردشلوایداب هام الم ركز كن هيرو هک رش فالاع

 یروهظر هلساس یک لول «فناوطویماسقنا هرنموکح نوح ر ك راتلود ||
 تلود هداشاود بودا عنه م ندراشسا كل ورب هل ول رلزو 99 لبح هيدر ۹ للم |

e ۱یسعالشاب هک« عمسوتهدن دل یر امورو هکمویب هر ندر  

 "لر روشودهشالن یر رس هم 3 هد طسق و یییراتم ین اینامالاو كیدنوواباب ۱

 ا تنسان م بن ره ضع هل ایران اطلس مهمورایلتوم . قأو 4 8 a كولم ۱

 یدا رلشع | نت دا اشا لر هم ابا طیب : جا هج ,لع تل ودندرلفر طاوا : ۱



 مدار دف ك رکی زو ند نيف رط یح بولو عوقو هیج هب رار هد نس

 | هلیس>قلو| بولغیفرط مالسا لهاهد هر را وب رد م ییددلوا فان

 ۱ هکلورک ندنوک نوار هک لاح نسافر لاح ك ەيم السا هوقیک هدنفرطبرع

 / هک« هلورلب یرغوط هن راد مور هی السا هود ندنف رط قر ەد ەس | شەم الشاب

 1 ۱ نو نوت هل ہد ی“ هماع تلترام لر اقهد دموق مم براغ ىديشىمالشاب

 | نولوآ لععضع نوتمس ییاداخ تنلارق ی سا لرد اط۔ہص یتموکح ذوفت
 ۲ نددیءابع یاعاخ ی> #ر درا شلوار ادمک = یرالغ و اتال رام لراقن د هرکص

 تءوهح هدشنامزلدیش را نو ره
 دنهوناتسران ان هد رهنلا ءارو ام همه السا

 | نامس

 الترام لراق درام اک نھ یخی داو اهدا هنن رافرط
 | ید ) ناشراق ( یدح

 | ردقهیات وو الغز اوهن اتسراوناتسهلات کلام ااا والا او هساارفنوت
 دطساوادادهدامورودیهعو لیکشا همعوع تهوک>حرب هجان وروا بو دیا ط ص

 1 یتفد رظا نار ن د ساس هدام یسهمحاهم كمالسا لهاهدک دابا دیدجت

 1 0 ها هر وها لولم نالوا سما تموکد دب دج هدسلدناندفرطر توکتا عطف

 ]| هک ادب تبسانم لبا هسابعیاهاخ نانلوب یسابقر كران ای د ندفرطرب و كبح

 ۱ یدردآیس

 1 نرفانو تشحو هدنر هب امم هس رغ للم لر اهىق رمت للم هسا هدەاکنھ لوا

 1 قص  ابطیح بون وب شم وس نو تیس لاضفو طع ر اونا دابو رو او ی دیا هد لاک

 كت قەد ودیا ړع ل بص ګه د هيمالسا فالاع ی د
 24 ھا صع! ندیک هتساکلا

 اادھو همان بود ابا اا نالراقر هدنمان قاع” |ندفنص لوا هلغطو اهدنا

 1 لوا نااراق هرکص هس ترد ندنا|نغلوا شمر دنوک هنفرطد شر لا نوره هلدا

 || لدشزا نورهنکیاهدنرهش هنوار نالبتوطهدن هباثم نبا, كنابلاتبا تقو
 ۱ ر اوا دده هدک دنا تدوع یاصسا موق مرار هلن یشک جوا ندتسا رحا

 ]| كنرف هرایش یک هیسفن *هشق ضعبو لفونونغراو تعاس یراکدروتک

 یتح بولو ا ثعاب هن راب و تربح قر هل داب هل ر ظن ر حرا | دننایم یسالھج
 سدق هدخم رات لواو * ردشلوا عنام روطاربع | هدنراک دتساكلمرابیعاس

 ض؛نوجما قوا تاج ه دنقحرلنا سس رح ندیک هراز ف رش

 ]| تام هلبوایس هلم كن دافحا هرکص) دنتافو كن ال رافهطقف ۴# ردشُعلا رهلواقم

 | هع چ والام ندنراقدلوا ندنب اهصاهزب رجردق كج هدیاط,ضیب هععسو
 كنادناخ لوا یتموکح ايالا هلاونع قلروطاربعا بواوا م قن

 کر



EN, 

 لاعت تور یسلاه او قم راقیج هنا دمه یس هیلصا ووت تن قالغا ۱

 هنسادوس قع وو نار ر هتبج و نرمع "هم ندا

 ندهرسطاحلوصا ویرافدنلو الرع قیص قص هل و ر هد ون و هد هسد| شش ود ٠

 قغ هم هلو | لب اق لاوحا حالصا كن.تکلع هدلاحیرلفدنلوب سو امور فتم یلاها
 مام وا دسور هساا شوت هداالنخا لاح هلن ول كنشکلع تودنا رک دن

 نفصمقفا a وک هب ه,اعتا ودی رالاح ح لصا ندنغیدلواتر وصیمادارا 1

 قلوایناجرت هناخنا و دهد هناسرت لصالا ینكردا هدافاو ضرع یشیدلوآ
 یتاوبو رد اف ییاشاب نسحیزاغاردنادوبف هدصوصخ وب لس فسا الم |

 یرلولقالفا نالو | شع | باف قیرایراکتیج راکفا بویدبا یاح هنسودنک |
 ردشغا ثبشن هربادت نج هراقیج هنادیم ییراتیج یکسا كب و ق> هری دنالناح

 قرەبوقەنادىمىن : راوهده راع ماکنه هلهحو یغج هنلوا نا. هدینآ دلج ی ح

 ب واق دنکوا ین: راراب ون ق الفا هل اعجب رکسعفلاوط قوح ك هتشأت ۱

 یکساداع قر هراقبچ هنا دیم هلنروص الرواکنجناملوا دوهشم ندنفالساو |
 ردشع | هبلع» راول ورک هل | ناعفدب وکچ حیف سفنلایو بونت آ یک رولناعع ۱

 ندنفو داش هن 7 7 ل ۱ ریسع وو کا ل رد ۱ دانتسا هب شات نسحیزاغطع ۲

 ندنکی دلک هدیا ریقکیراراب وب ندیا فاکتتسا ند بوناو ندهب راحو ||
 را ذفتمنالوا شعشلا هدناوعرح ییردس ندنرکب نیتکلع هدتداعس ر د ||

 تفصوهبلصا تیلموربندرا هنس هک وب یکحیراقدلوا رکلدندنسودنک ۱

 حودعولومقیچحد هدیدنعراراب وب نالواشع|شومارفو عاص یی را هیرگسع ۲

 راذکراکو راکتیج یک كنا هدنحما كنرلکب نیتکلع هسحوب ردشمام هلوا |
 ر ولوا نابتسم ندنناموقو یتآ رفس یغیدلوا شمالک یرب |

 د شاخ باب #6
 € دهسورح تلاع كرول هیسور هلس هفلتخم راوطا كن هیمالسا تلم 9۶ |

 هک رد هدننانب یراضرعت تیفک # ۱
 بسک هر ندر هعمالس| *هینستوطس هلهحو یعیدنلوا راعشا هدیانک ۶ ههدقم ۱

 تون الشاب هد هطاحا نکلا نایتسرخ ندفرط رهو ردنا تماس>و تعسو ||

 | هدنسهبرعه*هنس۱۱۶ هرکصندق دناوا طض یر ردق نصن لب هساارف تح ا

 | كنرفو نوح رلا دبع وفا رم هبناو ندنرارهش هسدارف

 1 _(لئرام لراق ( یرادرسش كن هقناط نالواشه وار واوا رۇمىي ||

 تم ت

۶ ۷ > 
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 ae عور ك رح قح a ندقالفا ده: وم یلاع را نالبروس

 هدهسلا شفلوا مط هشورغ کر دق یزویکیا ین ادفبو هشو رغ كس ردق ول

 . هدیدج فیلاکت عاوناهدنماایریقلهدوب و كنينا روامالوهنووحیوص لا
  هچف|کیدرب وكنارقف نوسروط هل, وش یساوبءافركنيلاها قر هناواعضو
 ۱ ۱ ردشعبج هک وب قلا یمرط هدنادفلو هک و ترد زوتوا هدقالفا

 . قیسالصالاف ی ینالسیایردناس ا ناب اوا بصن یسهدوب و نادغب ارخوم

 ر ارب هدنعوةورفس بوئلوب هدنا دغی فسا |لبق هلب ار وغم لوتعمیسهدوب و نادغب

 لک هب هناتسآ هدعب و هنادغب هر اروغیل هدنیتع ےل ص یدیشلواربسا هر هنسور

 . قالفالوقی هد انا ییبدلوا دامادهب هلو نانلو اجر" ناودهر كص تدمرپ

 ۱ هدازکبځد یسوذنکو هنکیدتا قوس یا هغاناجر هلغلوا بص یسهدولو

 | بوناوا بصن ناجرت ناوبدهرکصن لانه ن د |للضآ هلام نیم هتفب دنلوب
 4 هاوخو ماوعنامهنوجح | كمرب ودا دعتسا هنل ي ص ع كاکب نالو یسالعا بلطم

 ل كنخلەدوب ونادغل و ترشابمهکع اد, ::فرط هتک سمو قلمراهطا

 هج دقاهلر ترداامهلاملدب و هلعو ی-یناهن یک یکیدلب |سح ییفحهلوا

 یتکل« قرهوصو ارق نددرطر هدف دراو هنا دغ بولو | سزنس دید هخه د وذ و

 2 رارومأمەبسور الماك نوچ هباقو نبص:«یخدن دقرطرب و هدکی |بی رخ ۰

  ندهدخاوم هلغمج هفبحا یتدسسفم تاهت بواوا هد رزوا یایلعت

  هدنرکفرارف هنن راد همسور یفدلو |بذصمو تولحخلصا نعالردافوخ

 نبود نیک رها ترکی رتص یسدنس ۰ ۱عایسالایدلیکو دنا

 . نادغبیردناسکلا نالوایسهدوب و قالفااق اس هنن ر بوناوالرعهرزوآكلک

 9 ردشعلوا بصن یسهدوب و
 cou رد هلهجو یغیدلو اروم م.دنآ یتیدلا نیربخ یل رع هسا ینالسیا
 هنکلاعدیسور ندناوهناتسهل هلس:هطساو یسولسن وق موم ادغب لندیسوز

 . فیلکت هنتلود هیسور یصوصخ یدادرتسا هم رخ ینیدلوا شارارف
  هاوعدوب رونو ت تاعر هنطورش نیتکلم هقشا ندک داد ر هدقدثلوا

 یخد یبسرپ كرح نالعاهلذع وق هناکش هلقتسم هلئسهر ینوب بوشقلاف

 ردشلوا هعزانمود

 بو :اواذاا تيناسنا ا هدندنعرولاب ورواد رمه علوا ینأبز ١

 ES راک و ا e a نوک ندنوک

 کیو 3



 ی 7

 ENF ی
 | ناکراتقد هلباتیبهالاک هدنصوصخ یرلمادتساو یاذنا ردو و
 هلبسالب تاکتراوتوشر هدلاع ییادلوا تهد ضب رفهناوذ نالوا تلود
 فسا یسلاهانیتکلم ردشلروتک هدوجورلاطخ و رطخكوس کر هدض ید ول

 تاکش اعاد ندنز هعقاو ملاطم نوقاب هلب رظن مز لمو هناکب هژولراتف
 رک اسعو نی رو أم ن الک بو دیک هتک لم هد رار صع وب هقشد ندنر لک داک هدبآ

 نوت دهوق رحاها ندنراک داب ااذاوروحهدان ز هن راودنک ید هبل ع تلود

 داتا یعاح هنن راو دنک ینا هلي اليم هنفرط هیسور قرهلو| سو مو را ريب نوت
 یداب هت ارخ كنکلع ی اتنا«لولراتف كراقا هدو ول صاح او'یدیآراٹعا
 ردشلوا یدوم هنن راع ود هنغاج وف نم“ د تباهذو هذ رارفت كنسلاهاو

 هک ع | بل ج ییاامرهدرلفرط قادوانراو هروموا هس وره دن ر فس یس هنس ۱ ۴

 بهار هننتکلع هداننا یغیداوایدصتم هغغ ارفرادفرط هلا میسو رزلدپ |

 دیلوپ هتم ید موس ره بودیارومآ» سوساجرب هدنهان سونامر و هدنتشیه
 كنوا هس وره اکو ندنملط كن رلکب مور هاک و ل الض ا یرلساب اب ریاسو سوپ وسا و
 كفوارواىلا صا هو ر هاکع |لامغا هلذح ندنناجو یناطلا ق ج هلو ا هن راو دنک

 لاها كنتکلع د هدفرط و نکا هدکغ اراسخ ثار | هناحاوسرک د ق ایسا ود

 هفالفاو قارحایناکلتفحو تیاصقهدننشیهد و دیح یغایب ون الفابا یسا ۳

 راترضموراسخ هنسهحردماهطاح |یتفارطا كنوامهیودرانالوا شم"
 نیتکلم قحا وا راتفرک هندو همسور یس واو نيو ابفاعتم بودباتاربا

 یسەګ روطاربعاهسورهدننمهاکتشاندنرلت ره و هفافورعذلاح یسلاها

 نوع ادوفنرف کت هدر ار وب هسباهنرتف ردرادشخ ام دقت رفح کک
 ندنفیدلوا هدارا هناهدرب هلب وب ماش کا هلخادم هنن روما نیتکلم ۱

 هنو دنک یلجو نخ صوصح ایلعو یس لاها نیت کلم يک,دیدیراش دنرقنید

 حرد رهرقف ضعب هنسهدهاعم هحراتف هدنفح رلدسفم ندا قاراداوه

 ردشهردتبا

 بولواناع لاح كهز وار ةد هل سل د ختو اظ ك راكب ولرانفهدناوا لواعقاولایفو

 تزدنوا یککتانا نادغب وهکووب یک ای رکب نادر او یونس كتلالا ق القا

 هيدر (۲)هدرب زیغیدناوا فرص هل روص هن كل ا,هزنکا نکشنلواغلایهک و

 رولوا ناشسم ندناوراصممفد نالوا جرد

 ی اطعاورادصا هدنسذنس ۱۹۷ قرهلوادبّومینماکحا كنسهمان دهع هحرانیق
 سس -
 هر
 و

۳ 



#۶ #۲ 
 "6 هاراسب وناوقنارب ) یناخو شدهروف یی ابلخقلوا مصبق هد دینطنط ىق
 هت روطاربعا انالایخد ( ادارپ یط:طسق ) نالوا فورعم هلکعد
 ص وص 2کو لم نور دنا برض هکس هنانیدنک كر دارا هطا همعهر تعبر

 1 شمالساط لالقتسا نوش ژست 7 رایش یک ع ولو اط هن احرنهم نالوا

  یروطاریعا هبسور یزنع دندناسن ن اخری اق نا-لوب هدو و هد لاد غب كلذ کو

 1 E لاځدا  هدنناج كلا نتکىلعوهدهاعم دع هلکنا قر هلوا ینو لګ كلوز

riy 
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 aê :ارارف بوهیچ ندتلاباربارپ لب رک اسع همسور هدهر رش هنس ۱۱۲۰ تب اھو

  كنتکلع و ن دن :ةلداوا شمالاقد هاو تم دعا ھن رار ا وب ولر قارا وشو ار وى

 ىس a س هد" داهسرد ندنکبدنروک مزلا یعاظتناوهاف نیمأ
  نکیاهرزوا قمل واداشک ی رویق رفسندیکم هللا ول هتک هرکصندق دلو یفرطرپ

 : (وتادروقوروام یالوقب ) ییامجرت نوبامهناویدهدنلالخ یسهنم ۸
 اد چ هجو وقار لا ) ندننا "رم یلممورو یهدو و قالفا

 . هرولراسف ندنزرابوب ولر هلپا بولساو قل:دو و قرهلوابصدیسهدوب و
 یار ناوبد صصخب و دنا رم ی قام مور نانلول هداومناتسا ینعت

 ردشعا لاقت ادعاط نانلو هدتم دخ

 ۳ قاعد تموکع قوقح مس ونهج هیلعتاودیسلواندراولرانف كل راهدوب و

 هدان اون ارزردرلشع |هدافت ساهدانز اهدندنروص وب وا هب سور هد هسا شوک

 _لاجروالکو قرهوا لخت تاود روما ماظن هلیبسح یاس دابقنا كراب رهکب
  تعغ:هرجراتاک هراک سم ندسکی و ندنرلکدلک هناوأ لیدبن و لرع رت رت هيلع تلو د

  هدندآعسرد یجدرلنا ندنرلک دتا رادشاهثس رالیدبت كرا هدو و هدمت

 ۱ ملاطظم نوح ا قمراقجندسصیل اھا لاحرد لا یرلو دا وا شع افرمه

 ۳ 3 ییدداو افقاوه راب دار ام هنا د لع تلو د توی یدصت تادا عنو

 نمک روس ەئ سر یس وکلا هدوب و هلت :ه> یی دمروس هد وجهدنرلب دات

 ین دن راکدلک هن لوا لیکتتو دات هلن وععع اونا یسع کول دمو لر <

 الواد وباتسا ندنرلتلع یدنکو كا كرادن اجل مر هند رودنک هد رها لوا

  عسوت هدف رطل وا ۱ ات یزاقروامصح

  هیفح نام صع) هب ول دس و رهد اندک هد افتسا ند دوق هیسو ر نالواهدکع |

  یویصم یاصخقم یکعاتاشاعهب هہسورراوار اة لصاخلا یدرار دباض رع

  دنروصو یرورمغ یرلرضعد و ی یرلب صع یول طة بودیاذاخا

 دوو



 Ao % 
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 یی ها تعیدن در ھه وار مع رکودمز |بورقزا نوبت |
 ارهاظ هدلاحیراک دمر وک كلتسل رس هدنصوصخ نیدهساازارونل وب هدکلم

 رز ر دهدقما عاش ندن راک دل یدک هد هلا عابت اهنس أو نیدكنا ر وا

 ندنراقدمروط هدکلسمرب حورمشم لاوئمرب راولقالفا لاک هددص هن زب
 زود نکس هدکدتا قوس ودرا هني روزوا یراترمطح ناخد ناطاس 2اف

 ینکچهسهدبا تمواقم ( لوقارددالو) نانلوب هدوب وهدننش رات شب شعلا

 هتم دقت هب رجینوتلاز لب كب نوا یونس هرکو  هلیعبضرعندیگب بوب الکآ
 هد هسا سابا تنور ص رع ی دنادغب یسهد و وهوا دنوعهدمان [لوا و شلوادهعتما

 و را هدېورک هننیهق اج نوت نوت كن رانبالو یرلهدوب و نیتکلم
 ند نالوا عقاو هناود ندفرطاوا قردلواراحو دهنفوخ نقی ندنرالا

 ار دراشمالواعراقنار ند ملو ا ٹڻ واتش و توادعر ادهص> ی ررلت و هدنرلموعه

 هب یکسع"هوقورادصارانامرف نوح ا یرلازج بدترت قلارا قلارا هیلعءاس

 هتشا ردشک هلو ادندح یرلنامرف ناماو وفعرارکت کک بول ا |

 یلاع ما نالوا شل ر و هدننامز عد ار ناخ لڅ ناطاس جد یر ندرانامرفوب 1

 ردشلدنک هن رزوا كلا هدعب قرەلوا |

 نادعب رک دلا فلاس هدنطساوا ناس رهش عفاو هدنس هب رخش هنس ۳

 هدنرخ او كنسدام یس هنس ۹۳۷ بولوا هدوب و ناغتسا لغو | هن ر هدق داوا توف

 ندنزرادمگحاب ورو او نیران رغظم كن هنا هع رکاسع نالوا شریک هقالفا |

 اددجهدهاشلاب نیر اطبو قد وعتكرانلوا شعب الو اقم یک هتنواع«قافتالا
 ند هک ضابت هنسودنک ندهاشدابق رط ةافاک هکر دلرا ترعب ضرع ٠

 هایسیر :قالفا دلذعلواسابا یس هفوقیس هطسوا یریهکی لبو ضایب

 ندنراکب نادغب كر ديا عیاضقب راهدقتقحو نوزحولولم هلباهقوق لب وَ |
 هنن رلکب قالفا هددیس رعفاوم یراکب نادغب ردق هنآوب هیلعءاش تولاقنود

 رد رلشاک هدرا مدت ۱

 پولک هديا تراسج هنا ص عه اکو تهب ضرعهاک یزد وپ و قالفالصاطا
 یصلیاكندزاب و ( هدووناب رش ) روهشم ندنسادلماف نژوک هطاف تناهت
 هدنعوفو یعحر كن وياه یودرا هر اا هلا ولهلو ول هک هدنسهرمصاحم
 یتسهقب وش راقكنهنوط هل ماع د| ك راک لا ناتسراغاب و ناتمسد رص و هثسود

 یدیسودنک كر هرب ويلا هي ولهلر دق هع رق ن دن وص تور, وول هک نوتیسب |



f At FF 

 از داف دقاب بر یو اک ااف هوشی دور 33
mwa 7. 

 | رکسع ب رزوا هلمس# ار ارمص اهدنا ولور ادت اه س وت نس علق هزتسلس ق وارا ر

 ٠ قالفا هدنتعمرول راع هدنسهروه شم هعق و لو کړنو یک: دلا باج اكل رد نوک

 ۲ ك رګ هجورخ هنهبلع دع ناطلس ىلج یب یا چ یهومو ینیدنل وب یرکسع

 هوصوقو لس ریطع*هک رە هنراو رک و هدنس هرص اع داراب رکو یرلک دلا

 ر اوت یراق دنل ول هدنسهربصیراذم"د كندنات دا مناطاس هدنس هينا هر را

 ٠ ردروک دم هدهروهشم

 .رجاوا كنهح رام یرعوط هرس هد ر .س یر کد زود کس یعتیدمانا لوا

 1 او اک.جنالوافورعم سرت هو

 هبوط ندنرافرط عرقو قناه تشد
 صوصخابهد رەوا یک | بونا هنل> اوس

. 

 یال.> رو یارانو ھے رام ندنراک دشا نکسم داتا هدنسنا اوح شر د

 . بودی ییسهکمسک ندقلزسرخ یب رللاهلبا قوسهعیانصیک قلیجهب رعو
 ی دیزارب و ردشعراقه رول كقالفا هل, اروهدرو مم هسا ی سا رنک ارنا

 بولی ا هنیراتک ل٤ اہ وب عب هچ صوصخ |یلعوابنال اول درا لر هک یرلغاط
 هرلن هدرارب ضعیالاج ندنراکدتیک نداروایخدهتسفب رغ كلام كنا وروا

 نادرو ناتسمراو ناردنزامو ما کد یس هب هش رپ كراو برون د ولايه ود

  هرکصندنر کدناکا هداروآ تدمرب بوش هرصمندناو هما اار ندنرلغاط

 دنا داوا شکن ها اتناوهباین اما قر هشالواع ن يلام“ تالا كنار ر وا

 دن 2 رب یران NS هل ج هس وا روم 3 واربعل یط ف رانو ید هدرلف رطاوا

 د| قلم طیف ردهب اش هراسل نانلو ارت ید یمورهددنهنالا وهاس هو بب رو

 هد دنهرلنودهک ردلوقنم هله ج وود یي سكن راراشت اوج ورج ندناتسدنهكلرانوب

 نالیوط هو رگمودود مع هدن راع اشسا وک ی رنا وا لوفم هما هملفس میانص

 یر هشالوطهرص یدرا یواكنی ودر ارو هدلاح یرلقدلو | یسههشرب كن هفناط

 | فرطفرطهرزوا ینیدلوا حورسش# هدالاب نوقیچ ندنراتکلم, درصعلوا
 تعنصیار =| یک یراک دلی دال و ارلنت مسو دهن راف رطنادغاوقالفابواوا قرفنم

 | را وا هدنسضاز این اک- اتفح و كالم| كراك كردنک هر ص ندک دا

 | الا قرولاف هدشللوفدح نعابا ردق هتف وودات نوللواذ احتایولم دمعكرات|

 |یالتخ اهن : رانداموراکفاقابب RS و یو

 س

 ۲ سیو
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  3ندنتوقدان دزا هل محو وب كن هحریمورتب نات و یسهدو و نادغن هدرود

 ردشع ۱ تعسهنلارف 3 هل نوح | تنای ص نددظلساد کا يک امر د | شح وٿ

  + 0ند وتشز هچرمم هدشنرامیسهب رخه  Eدن , رزواهیناعع

 ننال دال ینهدونولدزا نالو اعات ەئ :]ا فر ام هدنندوعاب وام بودا موه

 هحریم ندنغيدالشاب هک ورتا هل. ارادت اهب هنامص خت کر حن ندنسهقرا ید

 | هاک مردنوکر امدآ هد زا نا طلس مر دا نوع اناما باط د لوک ےن واقر احا ت

 ذکر دشلروس لاسراورادصا ناشلاعتارب هعطقر هند و دن کمد راتلوا

 ناب ود هنت طرش طا راك رات کلم هلا هيلع تلود ندا كني ورایلقالفا |

 تلودو یتادعاسم ضد هب راود:ک هسیا ون راردا جز ودرد هماندهع |

 تولوا همان اه ر 9 یواح یداوم صع؛یرلفداوا فاکم ندنفر طیرهعومتم ۱

 رم رهاق*هوقا رخ وم دخ سا ضر ارم هن اک ولم *هبلام فطاوع هکر دو یل اق دصالخ |

 دنسهلو امر ادا هل تاما ظذ یدنک هن كش الو قالفانالب روتک همه و دایقنا راد 1

 هدعاسم هثتلوا نان هد ر ةع تسایسو رص رزق هو هب رح ناللع | كئ هد ون وو

 كردک دو الا ندز« کلام رکص رلنامتس رخ ندب الو ییدع نیدزردیا ۱

 ندتلمیوسعر هدو و هيغل وا رارصا هن دادتسا هدنراک دت ارم هنر ار کت

 فاطلا"هنلعراثآو هتشاهنلوا ناکا هل تف رعم ناراب ون و دیلوپ هزم هلغلوا

 دیده عر جد سەد ول و تک ول هر رو د همت اس هبا | رح هناطاس ۱

 شورغ لرق ك چ وا هلس هعفا تکلع» رة صاح دن رخ هس رھپ ندنعودنلوا |

 رهشقررح هوا طو ریه یسا ادا شورع زويا هرم سود شا

 ۱۷۹۵ هی لوالا ار

 تقولواو هی هعق ۱ ىللا تولو اكعد شورغ ییالسرا شور غزو مشب نانلار 5 ۱

 هدنوک یکنوک و شورغزوب شب روکذمندنشی داوا ار هدف شل ی وتلازدلا |

 یکیایمرکب هل اس> هعقا عاصبولو | کارو سکو یو تلا ز دلا قلا نوازوب تردا

 هلب اشاد دوعن هل ت هج یتردنكناندعم تقولو اطةفر د| شورغروسک كب |

 راندعم كوبب هدیلاقا لوا هرکص ندنفشک كناش ایس همست توق نالوا |
 ندنغیدلوا هج هدابزندتاق شر هلی ط] هناوایکیدلک مد ورزولتیاک دول چا |

 9 ۶ كب یمرکب : زول هدهرمضاح ماناهدق دلفان هلق رظذرو نص علب |

 رانوط یار

 ر |
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 a هنن راف 7 راغاطقایارقهدقدلو اف رپ هیسحو راشعتملظوب |

 ردم هنس ار رر و ا یو ن الرا نخی

 ید :ارلشل وا لوخشم هل هلب ۳ هننایدعتوتام طع كل زراغلبوراحم

 || ( ورغنودار ( OR کل یرغوطهن س هنس زو تل | كن يه

 | یضع "هبرالوا > بود |لعمصم یسودراناځ وتانند هب یکدج دل ال رب

 ۱ یس همصف یاش وتا نالوا س و اب هلت و--سنم هنعس| كروك ذم ناخ ەد نەق وم

 1 î ۳ a e ی دود نوت

NE۱ یداش اتع  

 هد اکل اناا واقالطا( یحانوعور )ید یرگیدرب نداسس و رهدنات لاڪ

 ۱ یزاروانالا هک ردشع | ادیب ؛ رهسهولهرق ةو مکحم هلساوت ءرادرسن ءا د (وناب (

 ا واهسمالاح یسیحاون صعب واوا قورعمودد قالفالحو کو تاناي

 ردهدند
 | ٠

 ۱ كنم و شلبا عصو 9 رغلوداروئ ¿ یتناماظنومرا را لوصا فا 4 ابالوا ها

 الاف رب 0 رکص ندا یم دیر داوا ش یادی هل اں رانا طرمش ین خار رک

 ا ردشعاوا اتا هباراسب لای هر وک ذم

 رن ۱ سل هد اا یسهب ر ےھ *دنسزود ید: هرکصز لکی ہک هرزوا لاو مول تدمر

 ۱ |نک اسكنتلم قادیر نداسور هدنماز نادغبنالو | هتسانءمهبهلا" ه.هوم

 ۱ 1 وط هزار د ییعلخ ق د 2 و نادعب ی ا هوادلوم نالوا هنسانعم رلعاد

 ۱ ردشمالشاب هنموکح هحورباكردپااش ىر یو>وزود

 ا جار ندلهحو تشحوقلح هددالبیرلک دت اراعا یس هل ج ك اسورود و

 ۱ همات تابسانم هلب » لقب ر طب هم ۳ 4 ط.س3 ه دن اک دلار ان رازی سا ھوا اک هل ضر ح

 کا ناجا هنلا ارق رص هلوقبت یرادم > قالفا#ر دزلشمالش  هکعیا لس

 ۱ ۱۳ ندا مر السد راروسوک یدوص فخر رم ررقک

 یزافنام ریس یلارقراغلب و * رد و مه یراق دلو |یزریمدنودعریشعشءیعبط

 || هرم ناو یسهدو وقالفا هدماکنه ینیدلوا بولغمهدنکنجاشایدجا

 یییرابلاوح هک رب ودو یونشزو هرتسلس ق رهروان دق ر طرب یسودنک ید

 ا ۱ ردشمللا طبض
 + لوا
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 هګ راو هنل دروکب ند دا رغلبو د هدا رغاب ند هو ارو هرمسج واک هب یرو ات تبعم

  ۲ند ااضتفا یس هظفاع د هنوطلحاس هګ راو هکساو مارح او هد هواص لحاس

 لاسحمراسویرهداحدارلب هلرب نیعتهروک هنساضتقا هنرهطفاصل) هفثلر |

  ۴ییادحم اهر هيلع تلو د نامدح یکی سهاوا نیم كناباعر تاصععضاومو 0

 هدننرو ص ناصع هن هدننهصم ماتخ رک اورولو | تم قفاومو بسام ۱

 | |ناخدیمع ادبعابب رق هد هسیاشارویاهناو ضرع ندنفرط هیلاراشمرکسع مس
  1و تام هر یخ ماسرود یقالطاو ودع یہ هننافوع وقو كثب رلت رطح

 یروصرب كنس نماز افعتساروک دم کت اشابدوم دین مدام حاصبا ظوف ۱

 رونلوارب رح هلسو مول (۱) هدرز |

 هک یتاعوقونادغبوقالفا و

 قاد ی دیر كف اوط نالوا شع | هنسلاو>ررخرح ن دن رافرط قاعقتشد

 ردشلافهدنعا كلم ناسا یرلءاعت ارا نالوا هدف رطاوا بولو | یوق

 هلروطووص قآ هلش رطیرالوچ ۴ رق ندوا د ید ید هبعشر كلمو

 یرلفدناو کردن اب راح هدیدم تدمهلرلول امورو شتاب هنرلفرطهنوطو
 ردشلوا ر وهسم هل رام" | ایجاژوایک ارت گالاع ۱

 كن هرص ايق ندنکر رم هلک یس هراكنر هج اهم الانا یلوداموركرلن وب

 تسدرب زینئاوطوب هلرک اسعوانیلک روطارهعامانناحارط ندنراروه ملا |

 *دب وق ثاودییرات الوكلر همانا تامادق| فرص و تاقو ا رمص> هک رییس |
 كل رکاسعلو ابورب دشلر رکسعیالا جاقرب هنر لهراهدک د روک هنلاح تععلات هامور

 او رخ دلو و شان صیصغت درو قادروب یر کرا ا
 لدراو هنووقوب وایاراسبو نادغب و قالفا مویلابوشیراقب یلاها هللا

 قاد هل تام نامور هلهجو ییددل وا ناتسم ید ندشن اسا كنس هنکسیراتلال ۱

 قرەنلوا له هنن رهش هشطنطس5 یرقم كنه وطاربم | امورهلاروھدرو رص 1

 عطقنمیمطود یماهتشر هلتل و درک كنهدیعبتلانا صعب نانو هدا دحر 1

 رنسژوب چ اقر هدلاح ینیدلاقدرفنمیخد ییالوكنموق یتزمر ,دفدالشاب هلغلوا |

 راغلب وراواورر> كعناوط ندا ماهناو موعه هاب وروا ندنلاس كنابسآ

 یا دستم ہہ >

 لک



 :طقر ندیافمگاق فرط اشاپ یدبع یرکسعرمس یناجدارفلبویسلاو

  هدلاوخوا بولوا راح تلفضو تما دهسا هدکع ا راهظا قلتسود

 هب رد ا اڪ ندنهدلوا د ۾ کر ردتوم ںی رس یادم

 1 نالوارداص ed دو یرواک هز و اه رفس هس هلرکسع ول تلک هنا واوفع دو

 1 رفاوا یک امر رمض یجحوم اللج و اللحاح راو دلعاعم ناما هدهياع ن اوا

 هباشاب ییدمعتكن هموق رح تار رک بولب رو اعشاو مها وب درک دن ار ر و قیقح
 | ر هلک ی دار هدنماناغادا ره ىلەګروغدوب جد كن اشاب رو ینوک ی لوصو

 ۳ ردنوکاشاپ دوج 2 9 هل سد دنفا ناوبد ا یدىع 3

 ۰ هجو دعهدهع ناکاکك خیس ردن a ر و تعافش a وعر ا

  نىدروغواو مر را و هننیعم هلن ا :ارکسعول بلک نوسابااعدتسا یسلروسناس>او
 3 اربرقت یا ہود مردنآفرمص ی ا لو عدو هد هملع ت تلودر وعوا و نم

 هردکو قدص كن ر , رول قول دغاکر هدا كنس بودیا هلباقم یناکناود

 ٍ ۷ یخداغنادارم و باوجود هد | هدافآ هباشاد یو نت راو یلاع>ا

 ید ېاک ناوي د هاکغ اجر وپ د مرر رونک ت ارت ندنسودنک ردیکر ودغاکراکب
 | یتخدلوا سەر و بوزادغاک هع طقرب ه اشابدوج قرهلوا نیک یدک

 ا قاتل بسم حور شم لا ھر ینوک یدورو كنیهاقم اق تار ¥

 |4 هع او دعطقرب ءاش اب یدبع یتغیدناوا ذ اخاریش تمالع یسک هنبناک ناو د ی دد

 | اشابدون رمسکمک قوحیسهرا ی مان اراعشاو ضرع هب یعاشمم اف م اقم

 ۱ ۱ ه-طقرباخروم 4. شر ات ی سد د كنس هر > الا یداج ىس ەئ سچوازو کا ندنفرط

 دد یی همان افعتسار وک ذه دلکلک هی اش ابیدبعیمدآرب رکید هلمس همان افعتسا

 ۱ ارج ایما وفر هنسهرزو !قلوا هب یماقمک ات ماقم دن كن اشابیدبع

 ۱ م رف حدود هم یو شدن روم هلی رات یسیدینوا

 هدنراوحو برق یخد لدار خار ؛تولوا ندناگنالوارب ؟ اع عج كل دوانرا

 || هدنفرظ نوک جاقرب هسارویب نامرفو رهارکاسع ولتیلکر دقهنره هلیسْلوپ
۳ 

 ۱ ْ ارت هلنلاس را مدآ هب هب هر دک اص ةالا یدلو یتر دقهکمروتکی وراقیچ

 | دقو هبوب هلغلوا یتقایا ۵ هیلعتلود تامدخو هک روتک رکسعولتیلک
 ۰ ۲ )اینم لب یک هی یلوادزاو برق سیا ندنسلاق هلن ك موق 1

 < تیم
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 رد اورفرمس در طرر یربرههدنرلک دت ۱ع اغا برو دص لام نام یک

 نایصعو ویل ب ردق كناماووعع یرلف دلو ارهظم ك.نامرهق دنور

 تارشح قاطر نالو اع هنشاب هن ںویم هناطكر هلک هتک ر ح یرلر مط تواقشو

 هدنداعسردیرد رر ع ل اون هر و شا اراسنجا ہہ رم یی ارقو تابصق ضع هللا

 كەس ازرع [تعارفندعار ادفر طه اش اب دو هرزو | قلوا ندنفرط كنا هْع وب

 نکیاشارب دز اب ید نوتنکم هتسودنک هدنسی داو معا لالخ یفح قا اا اک

 هدازنادن وطه دهسا شمام روط ورک ند نکی دل هت كر نام رهف ویلو اد قم

 هنفرط ناصبلبا یکب نامرهف هاکتیا تکرح هفرط لوآ اشاب یطصم

 هتدا سرد هدنلئاوا یسهنس ۲۰۲ ی رخ ینددلوا شالا روم هرا ر

 رادشلوا لصاو
 اشا دم لس ودب ای2 اردشملاق سنو: ETE ا هلة ید هدب ده تدم ا مهار 1

 بو مهیا ما دانا .ol ؛قحاساب دو ید 5 اسو تویمهلوار هم

 هلبااشاب دوم نکبهدنادنز اک ےھارباو هتکیدتادادتما تسک ییلصم

 هلی لقدنلالخ یسهنس۲۰۳ یی هنفیدا و ع ویش یت داوا یسهرباتول ری

 ردص "شن هبل رم ضعب هلنهجوب و شا ندلا یماقتنا كناشاب دوم
 ردشمل وا

 هلهحو یچح هنلواناب دشا د یر ند داوم نالوا بیس a ص۶ لر اشاندوم 5

 هس |:دلالخو قرهلوا یسهعزام ھ یرا :هطاقم اک هدنلنامور 1 اطاساعسا 1

 هش رلقدا وا هه ؟سراتف رک یرا.دآنانل و دنه اعاشابدومشبو دی تافواهبلار اشم

 قر دنل ون تراخ هلا ت تاود سج یک ای Ak کے و دیس ور هلعتاودهدانت او و 1

 هیج لغاش مهل و هدلاح ییدلبادادزا یس هلفشمو هل هنوک ندن وک

 || یس ودا بول شار غوا هلیارگسع قوس هرز وار دوقشا جد ندر طر هدنسهرا |
 قوس فرط فرط قرلوا راسکناو تع رھ راحودهدلاحانف هسا اشاد |
 ىس هلماغكنون یراب یم هن کی دلک هلو ا سوب ام ند دباغو رفطه رکسع وف نانلوا |

 هرزوا قلروی مادخهساولاعا هدملاوخوا دک تقو هلن وب و قوا فرطر |
 تظلس ناشیحد قالطازامه ههادودهساا شالواروصت قالطاو وع |

 یبامور هدلالخو ادت یشات ندعلوارطاخدراو یسهمشاو روئفوط هب هیئس |
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 | نالب رویاطعا یشاننداوا یدارهنعوقو جرات تلاح تاج هل هد نی
 | ردشلوارداص اع ما هنب هدنقحیسهلازاو مادعا هج: وم هغ رشیاوتف

 ۱  اضاب ىلع قباس ردصی رطسع رسیناجح لیعاعساهدنلن ۱ وا یس E هيلع ءان

 | تا هدل عاما اشا دمر زو لسو دبا یظقاح یزوآ هلتءافا هدهرتساس

 | لاوترب نکیاراشفلف رومهدنسهطفاحت یزو اشاب دومشرب زوو هنس هظفاح
 | هدیلاوخو ندنعیدلوا شع | كولسهنایهعقد رط هناشاب دوخهرف حورسشم

 امور نیغ وا ندلاح" ۵م ال ین وب تر رب ندارزورادتق الایوق
 ۱ ناثلوب یسملاو یی

 ۱ . ییسود ایا ا لب ت هد طفاش هرم س ق رومامكناشاب ر ٩

 ۱ : هلاوجاکا یسار ارح بانو و اشا دوج قرەنلو ۱ همجوت هن سهدهعاشار د څ

 ۱ | نانو ناو نا وا تم اف وس رک عارف راو بولپ رو
 || هلاحرتاشابیلع یلنلدهبهدلالخوب و شفلقر 2 هصوص> وب نچ درلن اریمرم
 ۱ | ارخ وم یخ و اقر هناواقیرفت نداشاب دو ,دااح ینیدلو |ینرصتم یعاصس

 ا لع هلک |تافواشاب دجادروفهداننا ول نح ردشفلویروم ام هصوص وب

 | غاب یلعهدنسارخالا یدامچ هعوق رم هنس یخد یملغوبشابتادن رد نالوا
 ۱ ۱ ردٌشلروب هلاحا هنسودهع

 | قرەلوا رو ەرە“ ت تاکرادت هلع تلود هاکع |قعحم یرفس هبسو راقاع-م

 | ندنغی دلوا شاشالب رک رب هدهساا شمالاق یتفو هفعسارضوا هلیس هلئسم هردوهشا

 شلوارداصرانوبا ̂ طخ د دعتموید نو ذلو | بدتر یسازج ك دو لاح رهیو
 ندفرط ر هداننا ددناوا| قوس هیاکر ک اسع یب ردس) هندو دح هيس ور یتیم هنکو دی |

 ۱ یس ود مصهح كناشاد دو كب نط صم هداژ نادبوط ندندوفن ناععا

 00 رحواو شاد » ىلع یاد همن ی ردوا a اطر 9 طبط دااح یادت لود

 هم مسن هد ع هرم اعداكناشابد مو ]0

 گراملهردوفشا هک هلیوشردشمار ها داب مقا ولا نو شواو قلن ار هرم

 1 یاشاو هردو سس رارو رح هفراط ور هللا تروص رحا رک و تراح لک

 |كناغ اب دوور دشا تفایل تابا هد نص وصخ قضت قر هلوا عن ام هنر لآ هراس
 | كنامرهةىلغواوك مهاربا نالو|نکاسهدنساضقنارتںوئوا ی رد ناف

 ] ی ادو هرک وب ؛دلاے یراق دنلوب هرزوا نایصعهدبل او و اوربند قو یل څخ

 ډک هل #۷ ۱ 0
~~ 
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 ناصلبا هار اه نالوار ومأم هدنیعم یجداشاب دخ ا درود رک ذل افلا
 هنس وا هدلاح یکیداک مزال یی صورمص > كن هر د ومش او كع ا تک رکنا

 ردنا بصل عو شان ینسادک هرکسءرارب نالوا دوج ومه دنتاابا حد سلاو ۱

 راد دل وا روما هرزوا كلردنوک ةذرطلوا

 لاوما هلجخاب راج ناثلوب هدنرابدكیدنوو هد هسو رح كالا ندنمیلاها هردوقشاو ۱

 یرالدسلد همه وایفرطرب هدامو تونل وا فوت هدظوفحلحرر هل را اش و ۱

 دنسوبلاب كدنوورب رح هبلع محاوا هرالحم ندیااضتفاهرزوا قماملوا نل

 یدنلوا هنس |

 كنهر , اء عالق هل زن هعلف اب ونوکلواوهردوهشانالو | هد را طاس د کان امعشا و ا

 نانقحیاضا هل رال وارو مام هرزواقلواریهظو نیغ ەنىرارو ماھ تاواد قارا ۱
 هبایقشاو یفحهلواروکشم یرایعسوروریم یرلتهدخ :دلاح یراکدلباكو ||
 ماتخ هلئسموب هلا یراقج هلو اروهقمو رمدم یخدراناهسدا رازواواراداوه ||
 قعاملوافرصمودار |یرابجا وم كج هملشنا كن هعوق منار فن نیک د هد وب ||

 یدارپدلی هنن رلودنک هلبا یلاع عا لصفم یی دوا دیقهرللق هرزوا

 شاکهنرادص ماقماشاب فسو هليا لرعندنرادصاشاپ ییعهدلالخو نکل ||

 شلیاروصق یافعتسا هلتمادراهطا ندنسههناس حک رک ی داشاتد وجو

 ینوک شب ك نجر یم هنسزوبکرا بوئلواوفع هل اطا رش ضعب نم هدفی دلو |
 هاشاب یلعیلناد ھت یفاجس هب وادو هس هدهعو دنک یکاحسم ردوقشا هد |

 هلهجوو كناغوغو فرار هلءاغ قر ەنلو | هج وتە اشابدج | یغاصسیرخواو |
 ردیف قده هنعط ماهس راثلوا تیس هتیموس |

 ۱ نکسعهرا دحرس دملعتل و د,دقد الا دکمرولب یر اهر اها رق هرئصندن و نکل

 هندناح دارغلب هلکل کسع رس یچداشاب یدرعیحو شل وب لوغشم هليو وس

 نایغطیاوا عفر د وذاخلا تصرف لاح وب هسیااشاب دوج بولوا شغل و ا لاسرا |
 كشکن عقاو هد هنس وو هسا ون بب رقوتسانمو نب راض یاس توکسا كر دنا ۱

 هدنسلاوح هردوتشا و غاطهرق هن رلنعمو نییترلشابکو لبه رتع«لوبار و |

 هللا عفدو درطیرا را دلیصح و قرت اة شارفاو ندنناصع نایتسرخ نالوا نطونم|

 ضیقوعیزوتهماک غاابمهرلاضقهةشب ندکدنا صیصخ هنسف یبیریملام |

 نی رهناخومادعای ر هدازکبو كن نی | عابت اهنسا وهیویغ !تعانق هتکی داوا .

 تلو د سومان هدر كتهو نواس یاصع نم« ردا بارخ ن رلناماخ و قارحا |
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 ردشلروم اه اە دنس ەد هع هنن یعاصس

 ۱ 3 ماطر وكواسهنابصع قدرط ها رحوم هرزوا یتیدنلوار رڪ هدقعصاوح رات

 | واب لنز نانلوب .دنساص داق ج هل |ندهروم صمصخبو بو دبا عج هنشاب یی ایقشا
 || ندهردوتشادوخ دوخ بودادلاوبد مرد | لص یرکتابولطم یتساقفرو

 ۱ ترد ام هةدضت و رمع> ىر ههلقیزوب شا و هشروغدوب هو تکر حو ج ورخ

 | .هسرزو |یساناعر غاطم رق هقشب ندک دنناجارخاییاشاب ےھارہ !نانلوب سمهلر

 ۱ تراسج هئعاشاراداس د ولرد رور ڪڪ هد رلحاوتک رحو مو لوصف

 ۱ نالو هرزوا ملصو مس هلبا هيلع تاو دو تدوع هردوقشا هرکصندک دا

 | یرخواو هج روکو ناصبلباو ناریت هدنبقعو ترا الت ضب كنولکیدو
 || رارضا و جامزا سا اها هللا هر اس تامل( طو هرمخ ذو ر اذک و تشک ییسدلاوح
 ]أنیکیو ه هبراحهلءایرفیش اہک و لب كن اثایدجادروقنالوا یعوسانادنردو

 |كنولکیدنوهدق داوا تلود عم "هدسر ین دلوا شعارا دا هب هرسصاحم نس هعلق

 || دعب اف مش "هنشرمطق فد رش ع رش بجو مر لبا نیعضل ییدرط

 ما هبودنک هد نعص یسع اتنا ندتکر حاضرفالخ
  لاسراورادصا یلاع

 تاب_یصتسا مرتک تامو هریجخ و بوطرا گن نویتیاافصا هددسیاشلروم

 . باتش هکر حو موجه هنرزوا كکب ناسی نالوا نکع«هدنسلاوحناصبلباو
 | رطخ بجوم یجارتوماسن هنیرارواكنوبقئرا هلفلوا نقع و تباث یکیدتنا
 ۱ ییرخواو نیس REN OR هژیس هظح الءقلوا

 || هردوةشا هلءفر یرلقاعسو ع وتر هلرب ورارق هنبرلا رج بوت رت كناشابدجا

 یغاهس یوخواو هباشاب دم هدازاشاد ۱ راتخ هلیفاحا ی حس . نمرح یعاصس

 یدنلوا هیجوت هب اب لیعامسا ندا رممرمه

 | نانلوبى و رپ یبناح دیفوصو ىا او یا مور هنسا رحا وتشعل صاو و

 | هرباخ هلیسودنک هبناکلاب بوئاوا بیس یي روم ًاهكناشاب یدبع روهشم

 نالو E ةوص هدفدنا وا رک ادم قلوهس ٽم“ لتیلصو

 ۱۰ هنترعم تنسادنهک هبازارفا تامهمو قاز رادقم ندنامهمو رک اسع

 ۰ 9 اسكرهلر و

 ||هرزوا ك غیا تک ر ح هلهجوو هلکع | بسات قوراصوصخ ینعا تک. رحیرغوط

 یدنالق لاس راورب رح را رها نالک مال

 € فاسو
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  ۱ ۱یارو راولکیدنوارخ وم بواوا ینارا ررکح یکردقكن هردونشا ینادناخ یلناجوب
 || باج هلن اتازامتما ضب وتا فا و مارک !یرلنوب هدنراک دارو طض

 | هدازاصاوارپ بو د ارت محف یغا کس وہ موح رم حاف ید اراش افا اتو

 فرش ہلا مالسایناکر ا موق ممنادناخ ہد ہرے یک دابا فیطلتو باج یناک
 ور دنقولوا هلغلوا شمروب نا حا رانا نغلقرصتمروكذء غا ن دنراقد لوا

  1ندنادناخ لو | هتشار درلشلوا متت مو هف مهد هنس تمط)س هناسفلس نعاعلخ

 وال یدادحاو ابآ! ٹا دو هرق ندن ارم رم نانلود قرم هتم هردو شا دلا > و د ۱

 ملغم هلا بص امر یودخ ارم کن هلئوب و منتم هلا هبلع لود منع وا ۱

 ییدلیا تسکق رهدازوالاء ال هه عقاو دن :سلاو> وفا طا: ندو دلو ]|

 قااراقلارآنویههشوتوآ هلن رلبل او ه:تسولو نومة دب اعضهیتبرادتفاو توت ۱

 عج هنلوارادتا هنناز اج ستر ند هلع تاودقرطور وک ناصءتروص |

 یدیارر وچ بوکچ یتسودنکلاحردیبک یکن دابا سح |
 هلایسن هب هراس مقاوءںؤاوا مور شکر سلصالا ین هتشیا یسهقناط دوانزا

 رو: هروط تحارهدن ارت ندنفب داوا هج هدایز یراسوُد دعا ر ظا هنن راضصارا |

 هباناعر یح تؤي لو لاخندکع :|یدصلهراسخور رم عاولاویدعت هج راخو ۱

 هلن رلاوا شعیاالمتسا هل هتتلاا هر وه هعدقا هل س هناهد كەرو هااضرق

 یزاف یلرب ارجهدنه رات جو ناسهءطزوی هرزوا ینیدنلواناجهدلوادلج
 یدیهکلا صاالخ ندنرالا یب هروک ذم تابا بود. اشابنس> |

 قرلوا ص وصخ هلا دناخرربهلبت روصقلقاجو !یسیح ونک (كةادوانراو |
 فرطقف طندنکیدلک هئلو | هیح وت هن رالعوایرارصنمو هر دن راک دشاتأفو ۱

 ترس یدرالیراقدناوب بودبا کو بلغت یر اشاب دوانرا قوچرب

 هل سلو !بعص ما یاسراوقوسرکسع هن رارزوا هل تدسانم ها سم دعلو

 هل لایساو قفرهدنرلف> اکا ندنسغب دم هلب راو هنب رارزوا هدکب ||

 یدروناوا 4 د اعم

 بونلاو هلماعم هات هاکو هفاح اهاک لهجو وید هدنفحاشاب دوج هتشا ||
 یسان ندنسعی | قسطتو سحب راهم یزو شاو هک روغدود هحعدقا نخ ۱

 وددردن دنا ق ف حارا تاهوفت نالوا عل شدد وح نکشلوا هدخ اّوم قیم

 هد ولوطیسون كن ساب ن نسحیزاغایودنادوبق مه ۵۶ ده جت ]وا هدنلاح تمذ 7 هدر 1
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 3 ERE ندنکیداک هنلواثرادت هلءا هنهادم هلاک هلس هاب ہک وهاک

 ودی دیار: سوفنلر هاک ر هسک یلیح هلیتمعم خومشاب رکو

 نام طىخدكزولەسور هد ااو ر دشاوا یعا ص متر وعصەد هرادا رها
 | هتچناسناوالاسراو بیت ندهند داوا لملف یه رکسع هوقهدندناح

 ۱ اروب۶ یر Sha سور ل نانلوب هدنامط هدک دار هارو ص فەر ھا ن اوف یراقارب

 هبه السا رک اسع نکرد ارارفو راذک هنف ط دعاو يک: قرهلوارا وس هرله او

 | ردق هنسهعلفوحا هلشب رط لوباحارخومو راشع | قالتا یب زار بوش

 هدنماهاهد هراز ازم ا6 هرسهرهخ هل ولن د:غلدملو | دو>و«تعواعمناتسا

 | بوقا وربندهن وا اشار یقطص» عوبشاب و ندنهدلوار رد هکلهت و رطخ

 بوأوا فولأم هک رادنفاوراس بک هلباذخ ایلامكنو كنوشبوقب

 ذقن نداروب ید هند دنلوب ندلاح هزل كعا یعس هم واق بلح كتابو

 اسادى درخاواارخۇم عفاولاق ںود ا تدس هنن ابسا قمری بص

 ندنتلالوپ رغآر هلب وباشاپ نط صم هل ساوا شا تع رع هبة انا ندنرزوا
 رد شاو صالخ

 ٩ میار باب #

 ( ضع نالوا راد هننناجیلیا مور ردق هیناخ دی دبع دهع رخاوا#
 ۶ ردهدنناس هاك مداقو %

 نکا دعم شارغو ا هلرل هلن اغ قوحر هدن رافرط ناتسررعو لوطا ا قب اسلاوتمرب

 هدااح یتیدناوب هدنزغا نعد یسهءطق یلبا مور نالوا تلود نیع بصن
 : نیک لغو برمصو ه روم لصوص >و ییولخكنول هسور یغوح كب كنساباعر

 ندعفاوم ىح هدجوق دار لا كن هباعتاودندنرلف دل وا داسف رته یساناعز

 4. صوص بویلو | مطقا .ه هل ر ی تب رحیجدهدقر طوب ورهندنق رب هلیسلوا

 ۲ من هکر دم نی دم قدهلوا ا ا ر یمه هلالتخا كنفرط قادوانرا

 1 هل رادعزانم نیتکلع ید ندفرطر و شخلوا تھ قرص فیس هر وتو

 ۱ یتآ هج ور نداد دلو | شل وبهداموب ید یر ندرفستأمدقم نوایشارغوا

 روئلوا رادتبا هداوم لیصفنو يةك
 ae : جا

 هک هردنکسا
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 یلکیاجنرب وتسوقت هل ر اظن هبیلاوطو اوربندهتوا هک بلاحیدرولک مزال قوا |
 زونه هجرا دتفاوذوفن هسا اشابلاطب یلغواوشلیا تافوهحدقااشاب ىلع

 لاوحاكیلاوط وا ه مهعیالکو ندنک و دنا شمامهلوالصاو هنبعک كنبردپ
 هددها شم ىسەرضمرائاەدنىكو ص تويم هلو ا قفوم هربدن قفاوم هیسهریضاحا ۱

 هنلاوح | كناشاب ییطصمنالو اع و شان هلک زب 6 ولکهدننآدلج یلیصفتردشعلوا

 ۱۲۰۲ هلغملوالاسرایرل رها لاسعتسا هتسودنک بق اهم یر رپ قر اس لاو نمر

 هك راتو هک رید یدنفا ےشاههدناوصو هبه انا هرکس عراد قمر هدنل الخ یس دنس

 رکسع ولید رار دیا تما ورس هلا لا دنام بورت عضو دیلک هنو هسک هک

 هس هل ا ماک سا ینیراو ق سکر هندنغیدلواادس قراسهدهعاق نورد نوک یکیدلک

 هب هنان اهلرکسعهدنزک رفنزومشپ ید هداز دلاخیلنوسهریک هداننا ون یدلبا تر داس

 ندع ارو میآرب ندنراک دءهدیاشععت هلی تانیعت نالب ریو هد هسا شاوادراو

 دشدهاار وارب هلیسحاتش ت دش بول اقنابرع هل !تخورف یر هحل ساو هسلا

 ىلاعت لا ذاعهدلاحو ندنرلفدلوا نآرر هلن هفاخا ین رب رب نیغلوا عطقنم

 تولوا ثمو اقهوتکر ح لاج هد هنسک هسرولوا كج ەد اروهظ نعد رکا

 نقسرااشاب نطصمظفاحشو عوشاب یتفح هلوا ادعا "یدابار اتفرک هبات | د> رمرب

 ھن هنیفسرپ یییدتفا مشاه رکذلا فلاس مدننض لاح هدافا هلی راعا
 هلءار اکزوردعاسم یدنف | شاهر شع | لاسر |هزداعسرد هلرضحو ضرعاباکر ا

 نناهل یرصاما قر هلو ارو هتد وع هلبرو هظ اوه فلاش نکیش |برشتءزافوب
 بودیارادت |هلاح "هداف اهرکصند, زا وتنامه سا مهیارحایسلاهاهدک درک

 هددسدنا و |لقن هب هعلق هلغاوا شاردنوک هلکو بوطرفاو هباروت قم هدعوقو رفس /

 كن هیلع تلودو تح مهرلاح هلوسرو هلل ندنغیدلوا تو راو لت و یر هبرع

 توراب ولیتفو یتاودا هب رع كردبا تمرح هنس هع دق .هعاقرب نيته هلب وب

 زابتوید رویب عدقت هبیلاع باب یلاحهضرع رمگبدلبا رب رت نوجا كنردنوک
 نوبامهیودراهدنکیداک هتد اعسرد بول اید لاح ر عوبیدنفا شاه هل اقا

 لی هلع ت تاو دو ندنفب دنا و شابک شخ یس هفاک كن هد وح وم تام € وش ۰ رعیح

 قوعراحو دود ن نیران وکو یشیا هان ندننکی دادم ارت هو ؟ندنوک ییغاشم

 یییدلوا ی شالا فق و هدنداهسرد ید ید: :ها شاهیرورسم غلو ارم او ۱

 سابقه هراس لا هسپایدج رس هان ۴ ردشمل و اطاماتسا ندن تار رک یدنک
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 هقسدندنعددلو اراک رد جاتحا هک !بلحندحب راخ ینامزاول هفاک بیم هناوا

 فرا
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 هش هکنوج و شغا بص نر دلارو یناطاسیارکنالسرا ندنداف> ناخ
 رزوا نامطداحالاب هل ااشاب یطصم نالوا یو بشاب لاول وا ناخ یارک
 |بلج یلئاقنانا وهدف رطلوا بوک هنفرط یاطرابقدوخ ابو یرامجک هع رق

 . ۵هبانا كناخ یارکزا.هش قحا بولوا ے2 یرلعا موعش هنب رزواهیسور
 . فْاوطنالوادوجوم هدیلاوخواردق تقوا وا هلغ وا قیلت هراهب لوایعرع

 یتاطاس و هرزوا كع ا نیا هنکلاع هیسور هلا عجیرابات

 ا دموق رح هدسهرزوآ ار را ام 6 ا

 iy داع را 4 نالوا هد هک ور کان وردک هاب اسا راس

 فاو طهد هسلاش حلوا لاسرا ر ر هانا هدم ا

 یکه رک فاول راس قر ەر دونو ا هلګ ردن شب ہرلت راع ولو صا یکساهبهموق م

 حرف موح رهنوگا لاع دا هن لو ر (رکسع AE : رلازربمو لاا

 بودا طب رهدب دحنونق ها هراع رمان ول ردو هل جزو ررا» هاساب ىلع

 وروجاز او ندنر هع دقراکب ذا یعخ دل واقر: دسا ادشبا ه هدیدحلوصاوبو

  لئاق هدمت ما دا هده لع یقرط ییاهروک هنناحاو هطواحیی همانا 1

 | یدیشغ | ناکسا هد دبسانم عفاوهدرزوا قلوادسر هاب ول همسور هلا هسک ارح

 هن را هیلصا ت ءبط كت|قیفرتو مست هناطلس یارکتداعس یرلنایدم

 هدلاحوو هنکچهدی|لالخا نتاماطنولوصا ك هیانا قر هلوا كعد ع اجرا

 _یراوج هیان ار دبا نکمو نطوت طاسب یط هلیسادوس قایی#آ موق رم موق
 | ءانب هنفح ها وا ندشلیف توعد هب هبان |ین هیسور ةسا [تروص ول بوا اقیلاخ

 | | الا نازوس راد سو وط ن غد دلوا شک هب هبانا هلت رو مام وب كياركتداعسولەپانا

 یظفاح همانا یشاندقلوا ءاتشاییراکج هدیارا دتا هنما دعاو لتفلر هشو د -

 ۱ نرو کیا ارگتداعاسقر هتوط موت او اشاد یطصمهدازییلکبب ۱

 ]زدن هظفاح كن هان اشاب یلعحرف هکیدلاق# ردشمام هديا تراسج هنالعا
 موج ه کلاغ هتک گن ی: و دارز ندکیب قرفاصتفالا ید هلص

 |هرکصن دنا ولو ا عاف هليا ذ كلا نړفمکو هد هس دنا شم ارق توق وذو غن كج هديا
 . ندنفیدلاقیماظتنا و ناماس یکساكناتسسکر چ یرهلوایراطفعضهلاحوب
 | راکفارصح هتسهظفاصندنشد موه تان دح رس هوانا هد را لوا ید

 حح
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 ردا ققح یرفسهیسور نی رسکمجل قوج یسرابوناوا هیشنورپیحم ر
 هنتعه كنا لر کو شخلوا ناسحا لابا نوویرط هلترازو هر ههدهع |
 و رانداوقلوصوند ا باع اال ةتسم نوع ارا را هع رق رکو نالکم زال ||

 كناش اب لعیلک اج د نو | یلاص را ء قوس رک اع نالوا بت م هنو راھ |
 اشاب یقطصعهدانناوب یان نیمعت یگد وساشاب لاطب یعوا اسا هبتقو

 هداروا كدهراهب هلبتس> اتش تدش نج انولوا شلوا لصاوه ون ځد ||
 لا یاب یش دا ندکعا RE لاوئهر ھ .هددساا شوت هدنلمایماوا |

 ةفحوضوص یس ودننک ن ولزا لام مادی یم لا روما تو

 یشیدنلوا لاسراو زارفا هنیفسهعطقر یخدندنوامهیاغع ود نوګارا ما

 ول هلبا كبیارک د ج غوا ناز ندننادما رمسك:هسک ارحیا رماهدلالخ

 یىراقج هل وب هد هيل هبل ودیمدخ هنارامسناحكر هک هداه سر دلنابفیارما

 افا ههزال تامارکا هدنرلق> بوناوا ساملارا:1> هل رالوا شد | ضرع
 لتاقو شا 4 و تص حر د رائدوعهدنرحاوآ هموق رم هنس هرکصذدق دروس

 هدن دورو ه یلاوطوا شاپ طصم نالوا یرلغوشابو بیت ربا دهواباطع هتل

 هنلع يحاوا اباطخ هن راهاسوا را نوعا یرالبا تکر ح قافتالاب هلکتا
 رشابم هصوصخ و اغانا ياس ندنرابشاب یوق یلاع هاکردو شارو,لاسرا

 شکهبودننک هرزوا قغلوا عي زول هنفلح لئابقهداضتفا نیحنوتلوا نیسعد

 نایوق##ر دشلردنوک هب هدانار ارب ها رلکب موق عقر دنلوا مست شورع كيبشب

 ناتسراناقرطهنواورانان موق د یس هيج ءهفر فر كفناوطنانلو هدشن ول

 رفسوشا هب راغل وب هدنسرادا نابریکنجوربتدهتواذسیا موق ره موقفواوا
 كنب رب ندهب ریکنج نیطالسهن رارزوا نوعا هراداو لاعایرلنا هدنوامه

 ندنفیدنل وب هدند هبسور هذه لالا 2 رفقحا تولک مزال یک واننا

 لو «ناناخ نلکو یر دار كناخ یا رکتلو د نانو ارک دهد آ داخ یلاح چرت
 ندس هبصعهز ون داوا مقءناطلس یارکز امه ش نالوا یردد كوا رک يلح

 هدنغانوف اشاب ميلسعفاو هدنرا وخ یجءاح هدا رهش هلو ا بلخ هتداعسرد

 یک دیر )!تنسهدععلا یدهموق ره هرز رکصندک د لرد ا تمافازوردنح

 ادد هلدناوټع ینلناخ نا وق هنسهدهع هلماح هلو اش روصح ینوک

 یارگتداعسو یاغااق یناظلسیار 5 كرامهیردارب , هدفدلرومهبحوت قاناخ
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 NET هدو E هلک مزال ۳ ن ههاق کد سا لوس

 تعاسترد یمرگبار حر هنن رار راح كرلب وط هسا یهدوراب رول هدیاتیافک

 كلو بولوا عاردینایر وک ۳1 اکیا یس رب باج كن + هلقورع !هرادا

 ید ما ركع ابات زای تیافک یرکسع ل نالوا نمدوح وم هنس 4 طداع

 نکاسع ردق فو در هیانا هر رلع | هدافا ود رداطخ كعا ملساوینارش

 قلاراقنا راهرزوا قوا بالف توق یخدهرکصا دی ول و یسهلوالاسرا تاممهو

 | اهنا هتداعسرد یسغلقداد+ا هلرکسع قارب مشکیا رر ندنداح یلوطانا

 مانا كنسو درا مر | رادرس یتتوقراو هيلع تلود هددسا شف امدتساو
 تام اهم ودوج وم نوګ | كار دنوک ه همانا هلیسلوا شا ا فرم« هنت امز اول

 كينالس ید دورابو هب یٹاب ىج وطراپ وط نانلوا اعدنسا ندنغیدلوپ

 رب رحشویدروأب رد وک هدفدناو ا ا ا شرایس هنهناخت و راب

 كرهلک شد هدانا ییددلوا دراو هی هیانا هماناوح نالوا شلروس لاسراو

 نريحو 2 هباشاب نطصم نیفلوا عطةتمدشدمآ هلکما راذکاب رد سوم

 اتار نوچ A E a رم هانا جناب واک

 ردفا اهحا و e ۲ .ندنو i دهوقرم

 هک اطبو یفلناخ كيارک زا ہھشو ییلغوشاب كناشاب یطصم هسوک

 6# یفیدلوا رکسعرمم كن اشا

 هکعرولب یرهزاما رشد هنوک ندنوک رکا دک د اک هترادص مامعاشاب فسوا

 نصوص# یوزراد لم ۱ گیت ہا تل هد لأ یدال اكع رق 9 تولالژاب

 نالوا هدنس هک وركن او هدقدنلوا ر ۳-9 یش راح ەد ەد دعتم ساعه غوا

 لک هنص السا ك٤ رگ a انب فئاوطو هزاناو دسکارح ماوقا هجو

 ردق كيبشب نوا یرلت, رومأم هنر رهڭ رفاضتفالا یداو یراەراداولاعا
 عوشاب رنا و | كن ریردتقم هطد روطضقر هلیلیدراد | فق وت ةئ رکسعلرت

 یاکرولدندناریمرم«نالوا ییماراندعههد انا یفیدالواروصت یلاسراوبصن

 همش ندننبدلوا شمروعت ههقا ولتیاک ندر رم هتمذاشاب طصمهسوک

 کیک مزال ی دز ارطن هن رک دتا تاکش ندنسا دعتو اط یخدیلاھا

فعهرزواكاردنو ۲ هب هیانا
 1 a ا ا ۱ قردا وا ضاعاوو

 a نیفلعوشا ئ وم» اوحو يا ی A لف صتم ت دس هدهع

 4 تەذو 7
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 لو انا هللادبع هلغملو  مارپ اهن اه صع امام كن هكا ا

 دمو ندناو بو دنارارذ هتتم هوغو بوق چ ندنس هناځ هلرمدآجاقرپ ہیک
 جراب وکی رهلوالصاو هتداعسرد هلرب كرادنقیاقرب هلتفرهم كب شاک بوراو |

 هنداعسر دنا الب هدفدراوهب وند هل تفایق لو نامه هلیس الحر وتلو |تعفشو

 مسابهوب د یدنلوا الحاو یل ه طا هجزول هلةعاوادع E یسک

 لام ندنغن دلوا مدآنایجافا هللادبع هکر د هرکصت دکدتا تیاور یدنوآ

 كن یمرکب روکذم كر هیههدنا.تراسچ هلهجورپ هنفا مساو فالتا كنیم

 تولاف شورغ زوشلا كشهدقدناوا لی زت یشاعم كالهنس ینا ندشو رف

 یلیخ هدب رم ارظن هنسع ااشنا رار هصلبخو هرادالزت ردو هنس کا هاکنوب

 نکیا ندد اوم نالوا رم دوهشمو مولعم ید مر ون دتا :هد د ی دلو | یوا طم
 ناو هد هبانابونلوا قدر رحلاونهرب ق ر هیلو ادبی دایرفهداب وكن هرامب

 هراکا هرکصتدنا یدلیاطض یک شاوبهنیفد اشاب یطصمیحد یتساشا

 كرد | قرص هنق الطا ی اهد نوناص ید نس هن اخ ی هدلوبناتسااغا ہلا دع

 ردشع ارب رگ یدنفا ےٹاھو د یدلوا كالهندزرهق هلا تارطص او رقفلاک

 یوارلا ىلع ةدهحلا 3۶

 و ناتسسکر چب اوو دکل 4

 كر اکو هدنسادتا هل هلو اند داوه مهلا هح هلع تاود قص نات دسسک ر چ

 ندررطاخ یا هدنف رظ تقوزا هده سلا شلوا تتسا هل بم رک هدأت 5

 هدفرطاو | یخداشاب نط ص ءور واب روک یک هب فن اهدف ر طو تح صم هانا بوق
 نکا رروط بوشالاح دعا هرادا هوا یراطرد8 یدل ودا تسدرد -

 تدم ۵۱ هدتفو 8 لا همها ار" هلی وب ۴# ردشع | روهط یرفس هس وژ

 هسا لاح هنره# ردندننالاحقج هناوا فسأتهدابزلا كتفولوایسهالوب و
 ما ها هس هودا كل درم هرات ا اهلا یو دبا شتلوا ررحنالعا 4 هم 2۳ ۱

 هدقدنلوا ایا فوت اوید هبان |یلاع ما نالوا شاروبرسلورپ رحم نوچ قوا ۱

 اشارهدنا ییدلنا توطرپ ندهساط تور وماظت ۵ :ح السو بسا نیل |

 یراعاود هدامآ هدنسویفرک اغش ن اک هدنهاکش یسواعادوحا و هدنسوف 1

 ی هبجاشاب قیطصم طظواحم كوع ییددنلو نیو بصف یساغاهنجوتدنرت

 نیکو تشیک كنب رفسنابسا هل اراض ح این زاغا هبیاطویراشاب یصوطو
 س



gm 

 ع٠ هرکص هنسرت ندو هروک هند د)وا هدافتشا نده ر قاروا شود

 هک یلاوحا كنافا هللادبع ییا لر

 هلیساع دتس|یسردن وا وا شورغ ك قلا شن دلار نۆۉ ا ىرلتانميەت

 ی رلمدآ هلیساطعا هارج >رخ شور۶زوردردرح و اور رگ لاعض رع ید

 مالعا هرکصا دقدنلوا تاساو قی یساروب هل سوا کا جرح هدو ډا

 دش

 دشت سهل 9 دید 3 ه هنانااشاب ر نط ص مهد کاک ب بول 7 قلهفحوغوص

 1 . یسشلاودادغپ قالطاووةع تاک, نامت هد: 1 اها كم الو الایداج یکی از وطن ۱

 | تصخر هشدوع هف رطوب هلبا وفع هلغع وا شامل اندنفرط اشاب نايا

 | كعارفح ىق دنخ كنم هعلف دانا هلیدنامالزت كنم راهعلق قجوغوصو هانا

 | هاک ردهرزوا كلیاایحاو اشن اذلاعع هرزو| تناصر لاکیب را ویدوویناررشو
 ۱ بولو اروم اغا هللا دبع یعارچاغا رسا ندنامطقو ندنرلیشاب یجوسقیلاع

 | شورغ یرکیدیموب ندشورغ كيیمرکب ناتلقاطعاندییم بناج هیودنک
 . هلسلوا شار و هلصوب هند هرزوا كعا فرصو حرخ هنسههش ودنک

  شورغزوب نکسكم کیا نوا هدقدنلو اح رط ندر وک ذم غلبم یشاعم تالهنسرب

 ر دق هنس یکبار لرادندک رچو هچ> بولک هپ انا هرز واح ورشه قابسر واق یاب
 اوچا كح لب رب وە رمزور كراقا ع نوسروط هل وش ان تمد > بودا تماقا

 ١ یرل رها لاح | نامه هر ناوج بو: اردن وک هرادر ےک دلب رییس هلو چن اتسا

  بواکراتاتر هب همانا هلال ر ES د هنکیدلک هلبردنوک

 راضحا یخ دك: ناه شعاراوناوید لغو اراض > ا . ارس ى لاو دك نام ا

 | نالوادراو بول وا عج هیاریس قلخق راول وکتفک هدقاوساوند شخلوا

 ۱ هلم وا هيج و هکر نابعت قاما اتیداقم ؛هصالخ هدقدناوا اتآ و رگ نامرف

 ۱ تودناتوعد هح رش 1 هلج هدو دل وا بلط ل داغا هللا 2 روک کم حابه

 , كرادت هچقا هليا هنادتسا هلضف ندروکذم غلبمو ییسهلق تبؤر كنباسح

 | هدب ودنا تدوعهلویناتساهسا ندک ٤ا تقو *هنافاهدوهب هامدنسا لوا

 ۱ هد هسدا نیما داب رف كردبا امدمدسآت ورد ر دیاوص را کما ا ء,داوا ۱
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 ىش ھو ت غر زا بناحویساوقتو حالص تاک, نام" ندنرایشاب یوق 1

 نیرع 4 هروک دم تمدح هدالالخ یسەنس زو کیا ك ءان هتعیدلوا روھشە

 ند ةن دم هرکص ندک دل دیص ول هلدسک شبی ہک هدقدلاق ¿ ییصم ۱

 ندهار هاش رخ درد بولت و

 یالوا یاضریالخ ى دوع هلأ فورما قد رطدوحدو> نکا مزال 5 ر |

 یداصت دم اکیه ىس هکر ەم کک, ناولسو ,داز یواشنالواشکا نانصع |

 یش ەر رو کناندتشدلوا یا او كت حارا ضعدهددادشد درد

 هدندش ۰ راتفصاو یدنلو ۱ یل ؛د یاو قجوغوص تد أت ]| لح- هدنا لب 1

 كکي نال ر هد 1۳ رد بكب وا 0 اما ردر رک هله جوول تەك ق

 صاوح یاب ندنووخ واكد توا دع: د لرل ار اسو مرا

 نانا وا ربعت یو رار وک هدنفرط داد وهف وک هلمدآ هن قلاش نراس

 قید هشم كثب رات رمح نع هللا یر لغمان دقو ط یاسا اوكردمک ن ردقنرط

 قر۰ لو [ماهتا هلن اكا ولعنیغلو | شک هب هر ا سا ندناوهدا دور ردا ترابز * ِ

 ااطعوردیا بت مان كتکلء لهجووببوئاوا هلدارمر دنسندنیفرط |

 بواو اهباو یبیسودنک ی ق ا#ردشاوا داماد هراتات مهو هسک ر رج مهقرهل مق

 هثفراصم یسدر ادءامرب نجلا یخدینادراو تال هنسر كهرقنانالوا یصنم
 ردش هرغكب یا ییالصاح یونسكنک 1 هان هد راتو وند: ۳ دو

 لغوا ناعبییآترد كا قل اوشا ںویلشیا یآ لا هکنوجهدهسرواوا هدانز
 ندنک دیگ تالصاحقاآ کیا و دا كياشاب یطصم اک مک هدنطرط

 تولیرپ و هلئابقنالک هدرغا تالا حد یراه دهیرممنالب رب و ندتداعس ردو

 راع اکر د نوعا یری هک كن هکر بت نک اما صعد نالو ارت جانت ند هرو ن دنده

 الت وا نوازش ندا فر ,لاغتشا هربم ول را لوصولا ی رو .دم بولو 1

 روقو> هدنفرظیا تردد حواو شا نون غو ںولع د یل 3ر ەزت و اباده

 چدن دنس هلو یاغون نالوا هد رد هان ااص والا سس 2 هدعب ولا رقیب

 دسار بوتاب هن اوصااشاب لع حرفراحات ی اشا , قط ص و کردن کو

 ر د شهر و رار 9 هدلراوخ

 د ینددناوا ین هغجوغوص کب نامت #

 یاول عفر هددا دی حراخ وراد دمر یدورو هدا دول هعسل ندق دلوا ارت
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 ۳8 Fa مرد در كردم سەھ كنامدةم نالو ۱ راستا

 م رک صا ددر دنا تنارق ین د رها تدرومآ» بودا ناو داعهر هدناوصو

 الخ وهس ر ؟اردلوص او نون اف ك ا ر ىلع حرق ےشادلرد هلع لوصا

 :مایتخ هس اب ار راط> قیالهناو دهدتامز رویت

 ردشباتدوع اون سک ره هلکمر و

 دنع ى ا داما هنلع هل لج ندا ہج نلغوا ناه :اشاب یطصم هرک صد دن و

 سد ابهطوا كتع اجیجنزوقط ندنر هطروا یر کب هک هلب وشر دشا ریدر
 هر ن ودنکهدکداکو یسک هر هعلقكي اشاب یم هاب نوک یا بار اضهاالخ

 دیفخ تاملعت وی د تیااحراک, یتسهداما اس رب لد کت هکهالرب دشرب ار رر

 1 هب هاقاشاب ىلع یلعوا ناجع زیات تکرح هل ھهج وول ی دواو بور و

 اا نکلردشه وا لاصبا هويام اس هلا اکر ا هب هدیقسر بولت روتک

 5 دنخ + ونس بوریشار اتش ھر را6 هعلق کر وتلوا له هنیغد
 ندنسدافا كتر هنیفس یییدلواش< | ل 1" کلم سقاو تخورف ییز

 مول« ءندراب داروس یکی دابا زار ,اهددمساحنالبروک ها یشا یب ههجا رخ ومو

 اشاب ر فس ول هلی ا اش اب نسح یزاغهدمد ھر نر ادو ردشلوا مدوهشو

 ھئس î یسهعلقهطا هل اسح اع واط جواهدرفسماکنه ںودیا ماریحا

 ود ردشعوا ول هب هسورپ هلب :اعهریترازو ,دن :ماتخ رفع نالرلیدشا نیت

 1 ردشعا ٤ رصل ىدنذا مشاه

 ند دوا تدور هدنرم دی مک رول ر دقو هنتح ییعو ا نایب كن دنفامش اه

  ندلاح ناسی د ینیدملوایلجر کیا یلغو!ناجج ! نکلا هیدرد هغلایم
 ريج طخ ر نالوابواطءیسالو ۳ هه دسر یکی هلب وډ روت هل وا نات وا

 ی رفهدیسور هلیصوصخ و یمعلوا میلست و ضیوفت هفیرحرب قجملوا هلروا
 .هنلاسرارومأم یلهطبار ر, هدح رس انتعوریهر : هلدود نکیاهدزو قو اداشک

 ٌ بوم هعاسلا ما ۵ و یلاهدنفح یسالکو کن ةولواو بیک ك ,یسماهلوا ماغها

 1 ردقود 1 | ۵ هددلوا تفکر تبع هلسب«دانزقج لوا عیاشل و نعط

۳3 
 4 اه ار رع لاونمر 3 تواو !مدارب هدنشاب لع هگدلوااشا: 8 قطصعاما

 ِ لاها بودا توعد جد نب رلکب لابقهرکصذ دک دن ادونشخ d واقاحواو

 ۳ ادد 9 یک ی ف دولق

 & ندنیفرط 2

۳9 
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 مد ۳ رخ هباضا نیس>نانلو ماقما نوعا ی آبوطرتوا ندد اط ||
 0 ؛اندنفرط لباد هدف دلو اراهطایالذش هل تخ ادنا بوطردقلوا لاحرد || ا

 قر هنابوطنوسلو اربخ ات كنج كلن وک و خیل تلا دعب تیرا ماس بو دیا روهظ ||
 بول ردنرورسراهظا بیسوردیک نالک هلبا هنیفسرولقارب قوچندا وبناتسا |
 رلشکس|تصحر هکمرک ۳ ر هع و د ردزع رضاح كنج هسردب انااضتقاهدعب |

 هر هلک ارقد ن دند دلو ا شلریو تص>ر ی دندی ماقجع اف بن اح هرزو | لئابق نون اا

 وسداغاطوداشوخ ) هر لایقتسا مدآ كجاقر ندنتلخلئابقهدملدقیح ||

 ود زکیدرونکرلمدق ن نکیدلک افصرکیداک شوخ یی ( یشردز یشپ رد |
 بورواشاب هم راک روڪ همش یو و بودیا ضرعراتبحتو راقلانشآ

 ویدردبتنامآهدنب كلارلتون مرو هروتک اشار ن دلوې اتسا هرسهدن راکدنسا قمل ا ||

 اقاءتمر دکر ڪک كمرب و دوخا وردو لئامق دع اتار زمدلبا تولطمدر |

 هکمدروک مدراو هب هنيفسهدقدلوالخاد هناي ون روک ید یسهدیفساشاب ||

 هليمدآ قالبح يکيانوا قرهلواهلضف م داچو! ندنلغوا هراگ ج دەراھ: ود
  ۰بس :

a rele ۳: مدنا هکمدب د هنسودندک نو در اروصت هنسح تروصرب و مدلوا رب شک 

 یلعالاهرسسدق اش اب ىلع حرف حش ناش آس و د رف ناک عنج نکتلسیرادوب ||
 الیدبتهلباقباقندنتل | یس هی اطاشاب یدعش نامه دشقاایح او یراترضح
 مدنفا هرکصندقدوقوا دح ان بو راو هثس هب 3 كهيااراشیرغوطو توهج

 ندلا ردشلاق ثاربماکب رلئلب تم" یل و نسو عاب او تالمنیسکسا دنرف منبنس ||

 یزوسو دلا رک کیدل وس لء ولد درتاروصق ەد“ روت« هر دق یک داک

 هدرا اھ شوک هدئدوعو ردب کیو ان دارند 9 رطولرب ]ا

 هیذبقس تورا 9 ارشکیارر هرلن مس رو n درایو ۱

 E E ازاریا شفا

 هده ےلة نور د قر هنو ا بدت رتی الا هلهجو ینددنلو انا هدالا وید مک أ

 نشلباب هليا حجب رکو شاط هک یدنلوالاصباهراماطناسناواریبعت ییاریساشاب |

 یلغوا یضاقنالوا سا نایصع هدنناحوطان !لصالایقاشاب قطصمو

 گالاسهم هج جا بووا یسهدرگتیبرتو عارچو یسیشامک و لپ كريقشمان
 شعبافوقوبسک دن راوشم و لا كف ول رهو شاروقندتس بس تئاصو

EE 
 #  ۲۶يک



{EMF 
 رب واک سما ها ۳۳ 0 یز IT ]و هد ن را بوش

 دهن تی ره هژرب ید تاک ر > رحاشان یلعح رفنوناف ری اغمو ضر ن رللام

 هدنرلک دا موه هن رزواقلخ نوګا مادعا بوشود هغاا زوسنیکغا
 هنکب هل بق مات راوخ هلدار ارف بوقم> ندنس ورق هعلق هلبم رقت رپ

 1 1 ر هشودلبخ د

 سرولوا كج هلک هب هعافبولو| هدنس هناخ تاک, لو االاحیدلبا ناج صبا

 !وزا یساردنوکظفاحرب هدیدروما او تر ردق و یل اعحا ول ول تا

 رلشعیا !ملاورپ رح ولد روناوا

 هک ینلظفاح كناشاب ییطص» #

 E ومر ضع و ضرع نالوادراو ند هان اررح لا ونهر

 ۴۳و هیاشاب قط ص ءولغوا ی اک ندناربعربم قرص ی غاعس مروحالاح

 1 اار وچ یس ر ندنعاب 0 ی هد او یوم

 E طظفاح هر ان !اشاب نطصم هل وب هرزوا ت ماه مزه ا
 E ا یلاوحا كن هبانا هلءا بالج یوق مهدنآ ی هر دا | ییرم>

 یس و ندنرلیناک كناشاب یلع حرف لاحرد هلکءد ردیمولعم كرابتاک لاح

 اس ادنهک وق سملو ال اسراههبانای رخ هل نو وار وا والصنره
 "ی وب ا تقولو اید یدنفاےم اھو ندنغدلوا سعب ارد رع ر

 اره .ةندنش دنا وب بسه و قلعتم هب یدنفارکب وبا بار هدازیدنفا ىلع

 3 ریدر همت :3امشاهبولک هب یدنفا بن ار یدما | نامه

 ورح اویومند هلباراضحاهب یلاعبات یییدنفا مناهید یدنفا بار

 هسلا شعب الوبقی >دیدنوا شاه هاکعبا عانقاو قروش ویدردتم درب

 ا نوعا كلر 9 اا دههرزوالاہق ثداع
۳ ۳ 

 ۱ ام رد ههطقرپ هح رحزوشردهرز واكلرب و ندلزب ر بنا فسد ندفدنأ اوال اسرا

 ۱ رد هلو | هدعا.بمیخداکوب ندی اڪ بابهدک دنیا ضرع کج هلک مزال یخدكاربو

 ایصتسای ایشانالپ ر : وتودلاندب ریه بئاح هاج وم هلصوت یکلدر 9

 -وول یس وک نلوصو تیک رکا تع رعد هیات ا کا ر ۵ ةف ۲

 کش اخس یا شب ن دق شوق و ل اشهد زم غی دلو | ببرق هب هپان |هکر دیارب رګ
 اب یطصهزونههدرمغب دلو | لخاد هناول قرەنآ توطںولپ رتسوک تمالع
 جواندفیدلوا تموصخهدننم زانا هلا دعلو "لاه هکر کم یدبا شمالک

 >,دنرک درب وربخو:دردروصح هعلف بوئلوا لادچو كنج هک شعا

 و ندهیاط و



 توتلوا بتر یالا هدق دااقتعاسر هحایص كر هلدر دا توتال هد هب

 یسودنک هدعبو بواب راق حه هعلقحراخ یقاط ترازو كناش اب ىلع حرف موج

 كن هيلع تاود سومان هبت م نکهدلن ایقر اظن ابوالوا جار خا ندد ف یک

 مادا هد كنعابتإ شاب یلع حرف ورا درو تکه ی هعلف هلی ماها هن -اتاو لاک

 e رهشرانوبهرکصندک د ۱ما دنا نوک وا هلیرلءاحر ین تو

 ر هدیآچوا دوا ه دک دتا لاوس دن اغا نیسح قیاس مافی ویدردرادقم

 ییدآر ی هشورفش ییرگب تودنا بجعل ہاکی در دش ورغ شبیمرگب دا

 ادس لامیلحهد هنس ند ال | ںور دت اقل ار یس رخ ہد و مزدا مادا هنس

 بویلوا لوب ر اقیج یلوصا كنوب كحد |عاهسا یعابتااشاب یلع حرف یک: دد مہ
 هدننافو كناشاب یلع حرف هکنوجو هل راکدنا نشت عج هلوا میخ و یی

 ۳ رشت نکی اراش ارا تح صم دالب راعآ كر هاک روفو ساد هثس رلودنگ
 كر هلر دی دش وح هاو درولو | فلاح هتساضرلارع دنفا موح رمو تعا هدا ۱

 یراقداوا شا اردت الشاب هتساشن اهب با دک زونهبوااوا فلت هح ابرو

 یی هن راک درو گا شا هک راكد روك تال هام والم و كنلخوانراهب دل ای

 نوردنا طقق ای و رو لب رالیعودالوا بکار هنیفسرب نامه
 بولوآ عدات هنلغو اناعب یرادق» صن كن اط هنا هم وی ءاشواح نوریب و
 هلهج و وب ید لاح ید: ۳ عصندکدتا هباکحوید راب دلا

 نالوا هللا یلع تاود رو داعم کوا هب هیأت اهدننافو كناشاب :یلعحرف هکر دی ناب

 یلاعت هل | داعم ده د .اروهط ظفار رداک د ی وام رم رب هب رو رګ روم

 لاح دافا در هملع رد هسر ولو كح هاک هروهظ هشحوم تلاځر ندنفرط هیسوز

 هدک دلک یلغوا نام: هرکصندنراذ دوقمل|یربقفوادردقوب نه هنگ ک كج هل

 ندنخ دا اوا شع: افن اه دت ات کتمدخ دوا لر ادریس ی هک وک

 ثمدح ھل د ولديه لع تل ودوید ردنا هل وشاشاپ یل عح رف پانا عافو عفو

 هدافاو لثنی 4 شک لاوحا یک یغلدلوا ه سود واد ىدتا تقا صو

 هلکع دنیسردہ ااو مک O فرط كەر واکیهدمکن 0

 هدنک رح نیالخ كنلوصا اشاب ىلع حرفو كح هيا لوق تصص و در

 هل تصخ ر لیصح نامه ندمکم دنا نفت کج هدیا روهظ طور طا

 مالعاو ضریب د ند هی آه دیو لوصوهلوتاتسا مدلی ات دود هام

 هننراحریسااشاب یلعولغو ناب نانلوا نيت طفاحمهدنا ام ؛هصالخ ت



 و واع ةمەدەپانا اس بوناوا لاسرا هفرطو هلیسهباب قادشاب یبوبق نوح ا |
 یراوبوقهریخذو یر هل دی اطریکر راک وییاخ فاع ر کے٤ طد ر كن رالوف اغآ نیس>

 ِ ناوبعوتو یی Nis e س ا

 ۱ ۲ E و
 و 4 الزووینارش ند رخ فرطاب ون دنفر ط مو هلع ءان م داوا فیقوتود

 : رده هب ارا ور دمزامن یسا رود اطعاو احا هما رادقمرب باسا ىلع

 ]ور درز نمی ههو !ققومهتءدخر یاد هس زلردن وک اشاهرزوا كارو

 | د كناغانیسحرکدلا فلاس قرەلوا خروم هللا موق رم جرانو شفا اهناو
e 

 نس> هقبدصت نت ار رج لب لغو |ناحمب بولک یس هد رع هعطقرپ هر هیلعرد

 ردشعا ناس یتفج هلوا قفوم هب هرادا هلا حازتما

 oi 1 ا "هرادا یلغواناع! نکل

 اھ یتلاح ما| هلبا یلوصو تسفیک هب هان ار دشلو | روب هرا رف هلکعاروھظ

 . تردابم هنا ی هجور هلهج وهصاللخ ندنفب دلو | ی رب رک !الصءمیدنفا

 | قر هلو ندن دع اقتمیره نام دقماشاب یلع یلعوا نا عب لهراجا هک هلل وشرونلوا
 شاف هل رةتر بوش ود دنس هیعاد ماک لیصح و مان باس | نکیا نک اسهدشاف

 ]یاسر جافر ق رەوا توُرهرال ضع ەر ن دن ماه یا

 ۱ قسم هغاطف اع کكنسو دن ؟ ویهیدل وا مادعا قم بسم بوک تالوتعم ظفاحم

 1 رصذ یظفاع شاقل یتارعمرم ددر نسودنک قر هرىدشفا ی د رلتلاح یو دما

 اثر هسهدماجا ءا هلا لاها نکلیدشاوا اشاب یلعنکیا هقشب یلع بوریدتنا

 !ا لاغتشاهراک و بسک هدنر ازاپ ریسا هل رارف لوبن تم ادن رلکدتیا موج هنیرزوا
 1 رخ ندرلی>ریسا یغیدلوا لولحم كنغاظف اع + اناو قحوغوص نا هدکعا

 8 ابتاو یرالغواو یسودنک بو اف یاظفاح قر هلو قلو هساصنر ھوق ر هلا

 ۱ |ییاه ال انب هدنر لک دلک هب هانا یکر ولک هنتر اجت رسا هدلاځ یراق داو ارفنز وش اوج

 1 درواوا رهعمو یاباشاب ییعح رفاهدتدمربیدیلوا یهلادا رعیراعاكن هبانا

 ۳9 1 قدص کی تدس # هراچ هنامایدرلشا اب هک وسانلع را وکتفک ی ۴

 .یدارح ةسراب د قف و Ee مالسل و رال ردع)ا Ee ماقم لی دار

 ۱ رو ماس هدد ندرک هدادخ ریدشت وی دربار از ها رخ ی هرومعم هرس اورا عا

 4 2 لوا ا سس هردو رخ ندهن نوک یکیداک طقفر دراشلوا



EMF 

 ۱ شرت مر وصت ماما سو کم اتم ندتفرطاشاب ست 9 ۳۳

 هدب ولک هب هبانااضتف الا یدالروصنملردیاتد وعه بان |هدنالخ و مدآنالو ۱
 نب رب هکر دشمروذک یتیوتکم هعطق یکیا رعشم کج هدیادادما هب هلع تود ود 1

 لال اوذ هللا هریتح و یسادوم* ا هرزوا قوا ظعاردص

 هلا تمو ادم هب |رغ دو نوعد هذن ش عرش ی دوش تما هلیس هطنس او مرک | لوس

 ید یو ۳۹ رکید ردنرابعندح اصن صعل و ۱ ر هلب | لاح * هدافاودد یدابا رها

 كوت کمنانلوا لاسر |ندنور طب ان |هدنن و4 "هصالخ بولوا هب اشاب لع حرف

 كن وکم E ردص هل رکشنوتد و٤ راهظا ندنل وصو 4 هود

 بواوا وا مج یر ک اریع ناتسغادواجر ییسع اوا لاصدا هد اعرد مدفانآ رب ۱

 ردشاا ناسیغیدنلوب هدنسامدنسا تب رفظم ندنر توس .رزواادعا |

 هدالکشیدل روم ِ ا قرهلوا هجحرسطو رو هکر رب و رلدونکم روک دم

 ی راذیفم تولا ش هلرهم هل رهم یل هش وک تردلروص:ءیرلذ رط تسوا ِ

 ردشلوا ريمة روم هلغلوا ظوفح ا هنرح ||

 یراک دنا تاراغ نکلا ه.سور هلر زواح یدودح ین هک ار > لئابقهداشنواو

  همانتب اکشن دنف رط یرارومأمو نا طباض ناناوبهد دودح كنهسور ها |

 سلوادر او دیه انا یخ دف د لصفمو حورمشم دعطقرب نی. م نیرادقكتاعماضو |

 هیس و ر هل راب ونکم نانو ۱ رک ذكر وص م اشا يلد ىلغوا ناب ندنذي دلوا ||

 هلک رات یشب یر کد كمر یس هد :سرویکیالردبافل قارب رح وہ كنناطباض

 نسحرکذلا فلاسهدننارب رحم یغیدلوا شت :اعدقنولاسراهتداعسرداخروم ||

 یلاحرا كلاش شاب یل ع حرف هک ردشع اناس هلهحو وب یخ د ینمادعاتیفیک ك ناغ /

 ندلئافاغا نن یسادنفگ نالوا هرزوا ناتو د رضاو تب د ال
 هدنابچ و ریعکا یطرع لهاو ذخ |ییهناخ هو تام عمو لافغا ین رلیصد :

 مت رلوصو هفرطوب نکا ہر رو !كلب ارارف هنف طال روصنممامانایلباروهط

 أ

۳ 

1 
۱ 
۷ 

3 

i 

 ا
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 رک هذ دک دلرپ و تلاعسا هرزواقو | ا ر اسںواسار هدقدلو ۱

 ا رطو نزرسقلوایررسضهدرفرب دما ھال 4, ارب دن نسح

hEبلح كل | ہو یارما نامه و ید لوا مود ی نم مو نیش قر  

 ٥ر روا كلر وانا دهوا اطع هذ راودنک یا ییا 13 ترشابم هاب .رلتلیّشاو ||

 تاک ک وردررعم تبوعح ال اور دنا بام | كردن وکاشاقوچر ندنداعسرد ||

 قناما لزنوات امدقمو یدو! یدوحومشو رغ ردقودز ون "ردیداروک ییاسح |



 لک ا ؛یراتادل و وق مدا دنا كنار نوک ر دید شاه

 رزرو: ھر و نوبل اکب مرو د اتمدخەد هجرد عسوو اح ایا رهتولوا

 .,ناریعم ۳4 د زوس ول بور دزاب لاحهرعروددردکزر د دا ناسحاو تان <

 1 نوزوا تباف یرزوش وب هکنوح,دک درمک ورا راشم هر قلاص او

 ۱ ۲ اه هوا روضح یرغوش اا ت دن سس ددوا

 ا هلدرب وندنفر چسب ؟ و نانتفچر یولو لااباطحاکب ی وا از ر ی دلت اار ۱

 ۰ 1 بولا مدروس هراشالا بسح هاکعلار ۱ مار | رک مدت نه ا ا

N DEE 

 سام سرخ

 ی

 | 3 ینیبریو هرم وراو یدد اهیوصآ هرو ولر ار j ۶ ندک دتا ۳

 یلاهطرعپودیک هاب كج ر خلک وهرب تدوع یرغوطهدودرو ويد نوسرب و
 یدبا رولا يعن نداروابواکنوکره دکمه رتس وکر: یخ دوا یدلناهارا

 ۱ هر هر کل یداقب كرەيمەدىاكارداو س> یعحهلوا هن بودا تاقو اشا

 | هصک جوا نوک جوا بواوط هلبا شاب یرزوک كحم روک یتغیدناوا نفد
 یشابیوبق بوروک ی غیدلو الاله نوک یج در دو ید ما بو كردپاداب رف
 هد هسدتیا مار اویدمرد,ا نفد هل انیفکنو ره ینوب ن هتساااعا نیسح

 ناشر ونف دهد هسأط کلات قر هنلواعنم ویدرولواهدامر هد وب هعلخ یمعک

۳ TASER 
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  هدیلاوطوا هرزوا قلوا دودعم ندننامارک كناشاب ىلع حرف تیفک وب  mapaی ۱7۳

 ردروهشم

Es ندنسه رن مدفن ندر وط و a E 

 رونلواتاور واد شمەرولود 3 هدک دا و رجاهرانایوط ریس هدب وا

 هک ینبدلوا یطفاح هباناكنلغوا نامجب

5 

 بودیااشنا نس هب رت مدعم نوک قرقندننافواشاب ىلع حرفحورسشملاوتهر

 دار هلب رخ ینافوابقاعتهیدبشقبا رب رح هتد اهر دینغیدلوا لاک رام دامآ

 || زوکنا ك نیغملوا لاسراو ب صن یطفاحهماناو قجوغوصاشاپ یلعیلغوا
 || كناشاب ىلع حرف هدنلوصو هيهنانانوک یککیانوآ كثها لسا مر یس هنس || ۰
 1 قوج هدهسباشمرتسوک ناامساو شزاون تروص هد رها لوا هن رامرآ || هنس

 4 هدف او #۷



#۶ 

 ناخ ترار اا س 9 ۳ دل افلاس ۱

 ندنسو دنکقرلوالانهب رک مناخ یس هجوزهدننافو ینکی داکهدیازاب ضرع |
 هدکدتادارباور رشتهدنس هرصدادعت ی هناحوررارسا عا نالوا یدوه م

 ردشقا تیاکح بودیشیا یدنفا مشاه
 یطظاح قحوغوص نکیا قرص تم یاس یلیاهجوف هرزوا یی دناو ناب هدالاب
 تلخ ییئابفواس یهباناهرکصندک دا نادابآو نش یتساروا توژلوابصن

 كنغاط ساقفاق هل و شابارشن هدیلاوطوایمالسا نند یودنا رستو
 شعاثشت هابسا كغ ارادت توق كود ر هبدناعتاودهل رستو یاد
 تالماعم كلود لاحروالکو ضع هد هسا شهروتک هب هب رق وق صو

 و ااغكرتندندر دهرا! هلغلوا عنام هننآارجا ماقا ك ربادنوب یره ناراکض رغ
 شا سسأتو ه اکترابزهتاجاح تاک ایس رت طقف# ر دک بردا ان
 هب هيسور هسک ارح لدابق الا هل محو ا هک ردشلاققابیرانآ كن اماطن یییدلوا

 یر هملصا طداور نال واه هلع تاو دیو نعم ولو اراک رد هد هلباقمو هب را وش راف
 ردش ااف رادبا

 ¥ ۵ رع 3%

 روقوا قرش ورالاحز اسهدنءان شد وردندنراهدرک سس رافاع نالک ندملوطان |

 یرشهلو بلجندلحا یکیدلبا لاغغا یرافاع تقو تقو بواوا شرب
 اشا ىلع حرف موح م ول دنوسلک هدنوسا | ی زاس نوکر نیعلوا یطنعم

 بودرونک نب زاس هرکص ندرلمل اس او تاغتلا قو>ر بودا بلح سو دنک

 هلضارقتسا ندالعر شوز جاقر كرهب د مدتبآ طح بور دتا لصفر 9 1

 رولو اشفلا هلا هللا فیطلتو باج دوف د اقر ,هلهجو ولو ساب ۱اطعا ۵ و

 aE 6د 3 لامع ك یاب اتو کا ۶ تم دل داکع | لهان تب رون درب

 كناشاب ناخن ر4 ا یو هیاشاب راجان ها د يخطف دی لا يخ

 صواخرا ھطا:د اننا و یدیشل دا مف د یر٥ هلعلوا روبه نسا طر ل موم

 ید واوںویاباادھا هاشاب ین e ر یغیدلوا شما هن هرا نوا دنن

 ندنفرطدنسک هنسعاراذکو تشک هدر يکیدتسا بودن اكاکب یی یک روانھ

 شما رلدا تعم هراغا یجب و



 0 چ 0 ¥

 ( 4 یس هک رب كهبلا راشم مو ص $

 ییانا نیسحیشابیویق قیاس لاونهرب یس جک ینافواشاب ىلع ح رف موح رح
 را :دشا دادعتور رفت یتساناصو تودنابصذلمآ و دن رپ هلل اراضحا

 هشورعر دو وب هسیکن کس هجوم یو یلحص نالواهدنر ادب وب دنالوا هعابن

 رد هیفر دقوش ید اط شک مغیدلوا شات هدا افخاو ظفح بولواغلاب

 قالطالام هقشاندنارونهد اافو هک وبدوب مامر د هدي یرنفد مدتآباسح

 هرطصندک دا افیایغوند بولک اغانیسح حابصلاییعردقوب مهنسنرونلوا

 باوح مه رشابع كحهلک ندهیلع تلود ف رط یمسالبوانروسو لبط قاب

 رطح هدنسهعلاطمو داشکر دلک دیمولعم كنهسک قاروا نالوا شاوادراو

 و د نو سلوا یلس هرشابم كاج هلک بولد روارهم هن رزو |یرهء نامه ردراو

 رھزداب هللا اط ےسروکدء هدقدنلوا داشک یسهخ زخعقاواا| نى دمش مرو

 ین وید بوقیح شورغر هللا قلشقلا یکیاو ینوتلا زدلابددعر هدنس هسک

 ردشما وا اطعا

 هراه رخ هما هدنلاوطو |قجتابوملاق یسهک تر رولو | ق الط الام لصايل او
 نیسحلد هرهلک در دج طفا هکر دشوار تاماظا و لوص | كج هل هوا لد

 ردشلوا ققو*4 هرادا نسخو انواع هرژوا یدصو ید اغا

 چ هجرت #

 هلددسح ید ازردامد | داعتسا بولو | یس هلوک رک لصا نع هيلا راشم موح ره

 شنا ترهشسک هلال د هرلمدخ كلو كەر زوا ید دنلوارک ذة دالا ونو

 قف و یربهرویدیشلا مان قر هشالوطهدنرلتیر ومامهرمذط تقو یلیخو

ب هل رهمكک احونوسذاصهرزواكمرو
 . | ندهماع تاودق رطقحمانوسا ره

 ا یسدو رحو جان نالک هثلوا طو هدنسهش رح تولوا ی راک دا لنعشو اما

 ِ هنانطص«شاورد نالک نددح روک امد اتم بولو اظ > هج ههشا هرزوا یبصو

 هدشانکناوبد كناشاب یدمع دج وقروهشم ت دمر كردم |فراعم مه لیصح

 ۱ هد کر یاک هدنعهاح رلر> ہو اطهد دعا یک, ن دن اشم هبلعته رط هل ایراب

 5 هل !تمو ادم ه.هللا رک دو تب ا اهل اکر مات یدنفادوخنالوا د اشر | نیٹ نٽ س وب

 ]| هبدنکنروک ذمهعک دلک هتداعسر دندنرلتب رومآهرشط هلفلواتفاللخ نوذأم

 قبال وا یر اکداب نرعش هدقدلوا بارطضاراح ود و شوهر واک نودیگ

 2 1 هک فلاس #



 ندنغیدا وا شمر و تضخ ر هنیرل۶ اعا و بولک و شع | رلامد هلع ابتا هلج ۱

رر رر بواک ماط یاطوالمعهدیاعم هداعیچ درانا ۱ ۱
 یراق دّسح رشط هلا عادو

 امدقمهدانا وب یدءثلو | دم الیوا و "هناشنر ندنماسقهدنح |یارمس هدانا

 نیک د هب و او وضو ماتم ۷# از و ا یرای را

aاب 0 4 د ولوایر مافی 
 نیووب ی دا لنو

 راسو هیبنت سا ت هتکلم روما رادار همر و ټک للخ هماظن ینیدآو |
 هن روا بور دت اشرف هدا “ر ههر ناي ۳۹ رصندک دش السك تشاناضو 0

 ردشع الانتماهنن ها یعحرا هلم» هعاخوهو لاغت e دوق 1

 ٠ زب رعلاهرمسهللا سد

 ۱ یس هحوز تیفک

 یدلاف هبارجزور قئراتلصاوم هجزسویدلوامارحاکسو|هرکص ندنوب
 كاله یتسو دنک كردن ا لاح ناب 1 هد هسیاشاسا قئلوا منه لر هلرشد ۱

 زوسرازرههراجم؛ بویلشلباراحأت ندنفلدلوا لباقیینم هاو اراکرد یکحمدا ||

 هدنطابور هاظنوا وا كەر اج هلک کل هجو ركنسمدنفاو نابوک همش رع هللا زادکو ۱

 ر دلا كع مرحیدرفرب هم دن هرکصندنوب مدلواءک | هکعب دلو | دخ مر

 هدنګ اهر رت لوا نوک ترد هنتمرح مارک هزعاو نارببو هلةشعەللا لوس رو هللا

 قرهلوانابرک وراز ون د لا هکناب ین هري ةف وب هنن هسل درو ناو ا توت دکار ,لصا

 بوردنوک مدآ هنف رط یس هلسف لاحرد# رکصند؟دروسزوب هدیرلقابا ك موج مع

 یتبصو بولوا هل یا هلصاو ج دوا نوک یھ ج واو شب , جادو هی بلج ییزبپ ۰
 ر نفد هنناب كناشاب مو هرز وا

 رادخانانالواشع از انو ی ت وم هلا لسعت ن: راقانا هدنناف مو كناشاب یلع

 ردرلشلوا نجر تجر لصاو بقاعتم بر رب ید ی راقام و یساغا

 مأتم راته ندەملا ءدعقو و نکیال وعش ٥ هل !دالبراعاید حا اولو عاب اراس

 یزپ زعدنفا هکنوجیدی|لیصح نساضر یدنفازغریغو یعسمزب بولوا
 توروک لاها یی راک دن اروما لب طعل وب د ردمارحقئرا هز اشد یدتاكر 2

 جرفیدیاوا یهلادا رمی السو تاح كن رح اهم ویو ق: رو كنهدلبوبر گ1

 راعایعاینآنوکو ن ید اتافونوک يکنودیدرولوا غاصاهدتدمرب اشاب ىلع

 راشلیا ۳ اصم لر بولو ا سوپ اه یخدرلن وب درلبدلب | دی فک ن دنا رعادالپ

3 ۳۳ 
 اش دات نگو
iG.ا ف س ا  



 م یس تھک
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 E 7 وی < یک دتسدا توروک و 4. 7 میل " ینماعدو مالس ۱

 تصخر تم زع و تدوعر ار هلمدآ كج هل ردنوک هند اعسرد هل اهروک دم

۳ 

 1 یدشمر و
 تنوتیبدنجما یس رت ربارب هلبا مناخ ندا هصک لو اهدقدل وب مات یسان هب تو
 ۳ > هراعبهدان |یییدلوا قرفتسمو لوغشع هلن اتاهحوتو نادابعیودنا

 ن ساشا و اک هرولک تشهدو قوخ هلسودنکهاک فا ولو اراد-قلارارب

 ره ززو الاوت موب كل د هث . رو نوک قرق شعا روا وای یسنم بوروآ

 ردا لاغتشاهنساغب كن موکح زا ولیرازودنوک ب و د توس هدنج | یسهب ر

 واد نوسناوا نالعاو الما تلودو نيد ناشو نوساروا تب و نوکر هو
 0 یدبآ رلدا صا

 اج ورخ ندهر>یرص» نوک ر بواوایراج :رزوا لاو موب لاحنوک ق رق
 هسرواکمزال قلو! نام قرهلوا شارفربسا نوک چ اقر قجناردماهراتفوقترا

 واد
2 

 د رد سام قلا ناف نوعا تذخ رر درا عیدصت كر هلکرب ر باہحاو ع ابتا

 ردنکی دلار وھظ ناف ںور وان رتشذهرک پو ا ہدک داک حارحو شابا بلطحارح

 تعاسربیدیاشعا عفد یحارح ود یدلوب ی رب دوصتهو تدامزرب ولا

 ید فا لب لوح كن رندن اشم هيلع تقن رط ےةم هدنشاب ناب و هدنرو ص

 : بواک ناب كناشاب هلا شالتیدرلب مارتحاقوجاشاب هتسو دننک هک ولغوا مان

 )کبد لزا هب وا جم تناصم دن . رزوالرع د وا هد نبات ر ورمهدلاو مدنفا

 ] وتل كناش ا یج وقهامسر ساب i دک دنیا لاوس یریبعت ند هر در هدنساد ور

 1 رادس هلدا | لاحوب مهداوبوبدلنوننارقو عذمس وای ا

 1 .ir زم دنفاراوةلاڪع هنعشع هللا لوسرو ۳۳و بورعاحقب ق وا

 | اج ببسهدک دیدیدردنوک تیوب دراو سا نابرق یچوقوب هلهجو وب هلبااجرو
 | یخ دانا وید مدیا كرادتنامه ردتجهلوا چوقر هل وب هکنوچ یف الو
 طة ور دق ویہراحاشاب یبعحرف هد رلذوا نار« ۵ هیدنفا لیلخهدصوصح و

 )یا نانو لوا یديشمروب ودد زکر درا عدول وب نوسلوا سوخر هرکی رطاخ

 ا هاب یا ك رات

 ۱ ردرلشاناب رقومذینویقءایس یلکب سارہ
 ۱ .تموادم هه الا رک ذو دوعق ةداماشاب ىلع حرف ذك یکی اردا

 |وردلاقلا هلل وا تل حر باک رداب لر هب د ردعادوتقوهڪک یحدردوبودبا

 هک را



۳ (0 

 ید فقاووالمینددلوازاح یدادزتس ا كش نالوا ت ,N رام لو هد ۸

 هسا ا ردنا تٽتاقو ندو آله یسهففوو رولس هدیا عوح ر ندنفقو دنا ۱

 سوب#هرزوا قلوا هللا كلم قو وم نامهروک هئ وق نیمام اامارولو الخ اد هل ارم«

 نمهدیا عوجر ندنآ هدننایح مانا فقاوو زلوا زناج یس هبهو عیب لغو
 فس ول ولا ماما بودن فالتخایدنیماماهدباب وب قح ازل اق هب هرو حد مد فو

 ,دندنع د ماماامارولوا تباث یمکح فقو هلکم د مدتیا فقو رکلاهدندن

 یلوتمدوخا هپ یلوتمو قلوا نيعم نوجاربخ تهحرب قجموارادباب یماد
 ندنغددلوا طورشم ها طورش ضعد یک قوا ميل هر و

 فقو ےظعا ماما لصاا نلواتاث فقو مکح هسرداتافو ےا میلسنلا لبق

 نالوا روعا طسوا اهم هلک 3 عیسوڏ فس و وااماو قیصن صوص

 ماظعا ماما یضاقدک دیاشاما رابدرب ویوتفدلکن اودا جن + وق دی ماعا

 لی نففو هدک دّنافقوح فقاو ود ردا لاطبا فورد اات هتهدمآ

 یجدیلوترابا ع وجر ەر بودا ماو م نقو هک هل بوش رولک مزال
 لوق نالوا را: = جد اح هدئروص ول راد ابل لط یحكک احبودیااوعهد

 نم هنلو اسو ضثثیدر بواوا کار نی کم یالحالبهدک دشا کج د

 هيلع قفتم صا بودا عذر ینالخ یم 2 کا هد هيد الخ ۳ ر ۳

 رزوتک هئ

 یتافو تیک كناشاب لع حرف ,

RS. Eهبانا هلتفو  

 ندنکیداک مزال راطخا نسل والاسر او بانا كناذ ولتیلهار هنس ه طفاص
 هلو اتسا ن را هک تبا ضد یدعشنامه مدلی ادب وسندغاکر هد ګا ناکام

 عادو هللا نمراپ دف | معنلا لو هلسارلاب.دمهو لهدا تیقیک نا بوراقیچ مدآ
 صیلی ؟دمتارب رخ نامه هرزو ایراد یدنفا مم اره مهلواشا

 اغاناهنس ساف رو۶” ندنرارا دقوح مطار لمص هدانئاوا یدشعا هدامآو

 كلر و می س و ۳ هرزوا ا بوللوت هد هانا هلت ا تمدخ

كج هلن رواک | هداشاب لعهدلاح یی دلکمزال ۱
 ی اره ودندن دو دل ول ی رب 

 اغا ناس. رکصندک دد اطعا یاب ك شش دی دا: ندنفرط 1

 هرلندب !لاوسیزب هدلوم اتساز ر ظن مدة توعد ك دخ ااشنا|یرمدق رم هش
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e 4ج وو تب اددحمیدعمهدب اب اط یمندنل و كنار مس 

 رر هد هصر ع عقاو دند یسوبق تل منا هثلوا ارجاوادا ىس هلا ەم

 اصن دک ددر دعادو تقوقئر از مدنک رادتجوک ورد 3 م یس ارو هلن !حرط

 هدر و هع د * یلو حور ردیلها قرت هدلام کیا * هعطق * وشا

 | شلوا ینالغ نرد ادخ ریش حور»# هلوا نامرد هما ندنوب

 | یمن تو دنا ه>وآ نمط هو ناب رع مک غیب ردباراکالعا جاد

 ه9هرزو ی I و مماهين اکو دتا

 | نوک لوا |كناشا قحا مدب عا قلعت هنس هر ر هارب ۳ هر ھت ی . ییهروک ذم

 د درلنلو ناو د هسا ۳ یتیدالعا بویم لوط یمدنک یرهلوار ا عطا ون

 0 اس وبیسز اهن دال هوا نان رگوراز بفاعتم شر رر هدنراکدروک

 ۱ ۱ او رز یاب 9 2 چ ۱ هدن ام> دو هللا و ۳

۳ 9 

 ۴ ۱ ۷م ییدتا طب درفقو RA : یلع حرف ۶

 ] یدلوا شهرویبابحا هرکصندکد تاب یسهیتاشاب یلع هکر ید یدنفا مشاه
 ۱ 9 نوا اک اعو شب زاوراس همد ون 5 نخ امال الغر مما ددع یا

 ۱ هد "راک درون که و د: 2 د راتعح ی دنادرف یدلبا منت یفقو بودا بالج

 زسهدکد ید مدلیا عوحربولوا مدان نوکو اما ىدا مدت | فقوهچرک ن

 نو ناو | مط یراتیح بود فقو هل هجووبهدرونا عرشروض نوک یکنود
 هک رارکتویدلیا مکحیخدیدنف رک احبولوا یماوعدتعاجو درکیدد

0 

 ا دک ات هدمکندتا لاوس لبس راکناورارقا یدنلوا دف ه هبفقو هللا حرش
 1 ۱ درلو باوج ولد ردندنسهدعاق فو ید وب بواوا ما رم تحمصم

 (تاوف ضعبنایلو |ییافتشا ههقف مع هلفلو شارپ رحت قجردقوب یدنفمشاه
 | یمحورسكراکنا ورارق | وشنوحم|یرامالاقهدفا رع نک ر دما هغلاطء نګ وب
 | سدح هدنغاففو هک هلب وشردٌشلروک بسانم یلصفتو حرش كنغيدلوا ه

 | یبشرب هروک هنلوف كنب رانرمضح عظعا ماما دع رمش حالطصا نولو ا هت انعم

 اما ردکع دا فرص هربغ یتتععمهدب ود | س>هرزوا قلوا یک ام كنیحاص

 8 ودنا سب> هرزوا قلوا یکلم كتح باذح ؛یشر هروک هنلقفنیماما

 | 1 | ترام بی رم و جمع ا ووا ردگتیا فرم هریغ یتعفنم
arma 



{ror 1 

 تیاقوم یسخیسع ۱ تاب :دهوراع ساسا عضو لب اشنا وان هب رقودلقهددلاخ یفار یهو توعدو باج هند ی Ey اشداب قس .دیلئاش ا ودیک

 ردتمدحلوس كب یمعا ادفولرت راو او یتحار و باوخهدل وو

 مشاهیب اک ندنکیداکهد اریص:یرورضهدنلاسرا یمانادههراجو هلوک ن کلا

 تلود لاحر صعب هروک هنشدناوا ظادشتنا نیشساتش تار رحم ۲ كن دنفآ |

 نالوا هدنتموکحو راق ا ىلع حرف قرهنلو هد هلع كنسودنک

 یونسرل هسرپ وشورغرربهثب رب ذبفارززوالد ی اتکا سرت اک ىللازو ||

 هلابتور ویلا ن دلزن بناح ییانتسعت الاح ن نترولک مزال ق اوا كلامه هن نخ ر دقو

 رن رخ هک هنس ھل سروقطناسعط وس ندن دم راس ناسقط وید مکج هرب و و أ

 جد دهرکص ندوب ویدتبا فات ںولاایشا ود وقت کا هسک ك شندنوبابه | ۱

 هل لاعفتارب تد اب زدولکمزال قوا هدعاننم یرورسضهنم اخدتسا او |
 رک ابی نالوا یرب ندنجاتحا ۳ رب اخذو هاکرخو هد ودیا ناصف |
 هب هيلع تلود هسر ولوا كح ەدىا نانع فط هن رافر طومق رو" هب راعشب ۱

 لندن ارمض> من یایلو هلا هناراک داسذ تاک ماطر ودرولوارامظع* هغدضدوب |

 ییواعمو ع ومس كنس و دک ی راک داک هدب اف ك و فاش قد زدبلععماسه |

 ادح ناغمرا هدنسارایرلب دنزوا لک و کو المو و شهروتکر وتف ییسط نیا ؤا ۱

 لاحلب و ندنغب داوا شمردیک نشها وخو سوه د ینافو كنس هع رک نالوا |

 راتکرح قلعتم هب هب ورخا تاکرادنو هکایوس رلتعصن راد هنرخا نودا |
 عقاو هدسایلج مظن چ نیلاعلا بر هلل تا 9۴ یتح یونالشاب کا |
 e 1 ندن ون نیغلوا قیاطم هنددع یک ازونکا یظفابر ۱

 ء۱ شعا رادتا هنسهدافاو جارا رفح ماکحا |

 e رو تیما هلمسهدا زند هلع تلو د قرط یس ودنک 9 را ۱

 تولوا زومأم هغ سور وسا لی هعسج نر یلص م رب فقوتم هغعلوا ترش "هان قت ۱

 كح ء3 ما زع عاعما هلسسح قافنو ضرش الو راکر دال وب هسناهدانناوا
 هدنع> یرایضع حورشم لاوئمر «دااح ینیدلوا قافتاتدحو تهجرب ۱

 سصقاب ۷ تس ۶# هلعلوا وا ندنلاح یتیم هن رلفدلوا اخ ندداسف |

 تسد عفر هدئح ءاکرد كر هبد # | مدا رھ لفقا * نکش مدوجو 1

 راجت نالوادوجوم هدنلئاوا لاوشهامیس هنسزوقط ناسقط وال ردیاعد |

 توشاتعمه هل عید نس ودنک وتو دنا راضح | حاصلا لع را بحرا ودو



er ¥ 
 3 یغیدنلوا بارا داو تفاس هدودانا *%

 "۳ یس هلسفیساش نالوا یردب ناق يکي دا هیات د یرقربكناشاب ىلع حرف

 | حاج ھر اشاب ر ییءندئور اط یس هلو هلک نسج هدفدتلو | رسا ,aX و

 ۱ ترابز 4. :ایراوسر او نوک? 9 دو ترنهت كل ره دیفح نوک نالف بواک

 نور نورد هک ان دوک شا ارد مست هت رة ع

 تالوک ,Ll بو !ماعط طو رف رپ ندرلق اع وولداےواویلاهانالوادوج ود

 همعطانمج هدر اۓےچط مو رلثا و اهدنساوعد قالوف و تسهرع دنفا و رم داماد نال ۱

 كمال روشم ماعط یحدهدن رات دامس عجم لز ء دنا قحو كل لوانت ند رم هب رشاو

 زیدان تی دلکع | هداقا ود ردرم رزاس نموا نالعا هر هلج هرزوا

 3 دوعومموب هدلاح یفیدنلوا راطتنا هنن رادورو هل انالعا هسک ره هل س هطعاو

 نوب وقو یزوقو لسعو نغوریلک و بوب الغابیالا یس هلق یس اش هدنیعمو
 گردیاراهطا حاهت اور ورس لاک بوب ابا یاسر اسمزاولو 4 رتشاو هرم و

 هرز وایرلت داعلاح رد, دنرافدل و ا دراو هه اک هعح نانو | تصذ هدن :>راخ کت هب هرانا

 ه دعل و هدشاطیارس اد اوراشعا تعراسم هم اعطمبط هارد! تمدخ راک

 3 هرکصتدک دشا تفایضهصا جوانوک چ وا هرزو |لاونمویراشم رب و ماعط هن ربا 2

 ِ نو رای یخ مدار وای و شب نوک درد رد

 و با اود هم رجب شب ناتو 9 نیشمو ۳۳ مسو

 لئ ابق ےسر یتسهفاک دوا نالا وام اق دم ردپ نیاقررزواقدلوا

  Eتست نواب رو ۳

 ۳1 تدوع قر هلوا تسد یه:وشعالاق یثرب هتسودتک نودا عب زود هرزوا

 1 ر دشالریویشرب هرزوا قلوا صوص هنس و دنک ن دنراةح هلا ندا | دیبا

 1 ۱ كناشاب ییعهدنرو مزوردنج ندنعردنلوا یتامداشورورسراهطا هلهجو وب

 هد اشا ىلع ەن رزوا|نوکانوکم الاوراکفا هک وا هلکع |تافو یسدع رک وشا

 ردشلوا نورد عادرب هح هسا یحدوب

 هک ییدتاانیسه رت ودنک اشاب ىلع حرف #۵

 ۲ هراب درب نالواهدیسهباتماسد کی هله یدرا رادهتهمولم او هتهارک كنس ودیا
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 ندنتاسقعت كن ذ الخاو كناخگ رک قر هاون لوب هش راقرط ناتسحب هر نا ۱
 هدساما هّقسل ییدنک هل.تهح یعاسم و مدعاسه كنه رطهرکصو شل روف

 هد هسبا ششلاح هک ا ادیب تیعج هدرافرط مزبحورسشهجورپ بورس وک
 تیاهتهدنتعحا یه هفرط هنواهش هلا مزج کج هيمهنرک وا یشو ندفرطو

 ردشهلوا لتق هدنلا الا كات رک
 هدنسادوسقمزوب هعاهاش یاش ید اضر د ارطذ هر هه تاناور ود

 رار غاولرد بولک هتداءسرد ندنرلفرط هبق رش كلام اسو نارا رخاو لواو

 ندهنطاب هدنلوب لراردب ردنالوا شمارا لو راقچر هن رو دک و شاص

 قلواندبنارغهدفرطوب یتداوح نا ری اودنه قحارواو | تبا ییودلو اش ر
 فیحار ا هجن هدنراخ رات ناسب و علاقو فالسا ندنکیدلک هناو|لوض هرزوآ

 رهاظوعا ید هنس اسد كن اضر د قر هلو ان دل ق ول هتشا ب ونا وب جر دنه

 یرلف داوا شع ارشد تف ولو ا كرل هلو قم وب د ك دج ادب واحو شع اد ارل

 كتارا هش ول ردشمللا ج رد هنگ راتنامهیزمیکع اورو ف داوح 1

 والم یییدلوا یرلناردرت قر هلواتاقر هدنزرط یس هربا برع یکسا رات

 یبنالط نام هدف ریخته هززوا ی هل اهک | تموکح
 1 || ندافع دوخاب یرکسعنضاق كناک رک هلیبسح یرالوا بنت ندطالتخا ||
 1 هعفدر یحنول وال هاحتاغیسودنک هقشب ندقدلو | یر هدنهافمیرکسعضاقا|

 ارلاسپاسح هک سه هن النه هدقدشل وا لاوس ن دنس و دنک وب دنیسهدنش چاق

 هلعءاس زدن و م یغلدل وا شعد ع هلس ىف ن اس هدس هک ےک دالم یي عاد

 ردشءافلو هدنسادوس الصفو الع ريكو رب دقت هلن ۳ هدن ور ج

 كعد شەزا یکیدنشیاره یک لصمر اددصوص> وب كيد ادب واجهدنروصوب
 ید تجاح هک |حرج یتا اور هلسلو اطقاس ندراشعا هع راتنفقردلوا

 ناریمهتسهس رتوتاهواعم*ه> ردلرصع لو ایرانالرمصح ههده.دا قول

 هرم الک لر وطن درودار ,!هدماعوب ید لود موم نا ۱

 ردوا ترداب م

 | قجابورب و هلولو هناهج هلهحووب یثداوح اضردج هلباروص م لصاا
 قرهلوارحامندا رجا یی دیسج ناظ ورم یکندشالومأم كةل ید یسکیا

 هدینآدلح ک هت ردشهرب و تاراس> یلبخ هب یلاوج لول ور هدنرب هلن

 رولوا مولع«ندناموفو قح هنلوا ۱
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 ۳ رها دنا دنع یندلوا صدا رم یربغ ندداهح وا رغهلا اصر 1

a2. ۳4۹ادرس رولب رونو ام ندا نكت فرط یرلترمضح هللا 2  

e a1 هل اد ی ی نوا وا وا  

 ا ا ار كسا روأو ارذمأم هداه هلبا )لوک ن

 | شاردنوکن وا۵ مکح وب د نوساوا تزع بر ريدر دشمناوا هلاوح هکیأر
 دز وب یدبا شاد كر دراو ندا ندزع وامه فرط دسدا نا [فرط یغنقو

 |هلب مدآ كزوبهدلالخوب بولک یتارب رب ا نو ی

 یییاقو یسدنس هنس ۲۰۶ كيدجا هد ی غر یالخ ۳ و

 شفا قم دنا 1 ۱ رخ وم هک ناسییا اوحا 0 2 اشمراہک یلوق همشکشرول

 | درک فورعم میش کی دیااضر دجگدیسویش ایت دیرب ندنرلیقن كخیش

 ۱ ۱ در اوق یر رحیشءهیدازوانوزوكش رکسعمالسالها برف هک زولو

 ۱ یرادت هر هر هيلعتلود هد رال ء اداب و یکج هروتکر وتف هب رته و فعص

 [] هلباروبع نیر هنلرت ,دندو دج ناتسفا دندفرط و نکلروراکر د یفجهلواراب
 زا لوحندناو یس دعلو را رق نخ الا دعا را هنر و هعاق نالوا هدر هد لح اس

 ۱ صرع ا و هخر ل هب هسور یر وا مسو یه ناهردزآ بولیسک

 || یلع>كنراتضحر د اقلادبع قیاس لاونسرب دن دن وا قرط هلک ءا ناب و

 ۱ | س هلذلوا ی رماكەح ناتج ارغوداهج قر هناواهداعا هنسودنک هن

= 

 ی او و ی رگ هانی رام

 | 1 دنا راش نوک ن دف ر طظ دده هروک هنفیدنلو | طابنتسا ندهلاسرر نالوا

 ۱ دناهفصاه دناوررب وندنسل اهاناتسعاد لصالا ین بولو | هدنساوعد نانا

 نوت رطیک هب وص كموصءهریم ع ۱ ند دشن اطهب اکنجنالس د تسود سابع

 : هل تم واتم كن رکسع ناغف | كى: چ اقر هدنرارف هنن احتارهقر دنلوا ین هناسارخ

ام لیص هژ.رس درعاد
و |هدنس ادوس تاو دو ت

مرک هلغلو|مولعم یند دل
 أندناوهنا

 ۱ ناهنصا و" رارمشهدانص یسلدیعاطكنتبمح رص ندنت روهندوعهنام رک هنا

RS a : E 1 

 یا. ص ەل لر هلیسک فروا كنسەد مع كم جاقرب ناسلوا هدهاشنامرک و

ER 
 ر س ج



fa 
 ماجرا

 قکابویلوا ی اکو لضف ردق یلرهش ,دقدراویدنا شلردنوک نوا 3

 هس اش هسا د تاذر ئالام هءلق یافص هل وا یولس 4 یدنشهن قدرط

 ینلدلوا مدا ردتقمو مهعمهعاشا یر ہل یک داتداوح كيا قرهلوا

 بولیعارپ هنلاحو دنک كردباغ امد "هلند هعدعذواهبلع تلو د هلغلو| مولع»

 رست اضر د موق رم نالوایسادتتعل روصنماما *یدیا شل كورتە

 قرهلوا ككلامهب هب رغنونف دقسل ندقدلوا رهامهدناسداوالک طعوهدش دحو

 نوتفمهئسو دنک هلبا باح نقلخ كلرارب یادا رغوا هلناراتفو راد هن ولقبلح

 یدزرولوا ماه هدنتهدخ راهنو لبل بولوا یسهد مع قوج ك: ندننکی دلک هديا

 هناخ رک دنزندباروهط هل.سا دوسقلهاشهدناریا مدقم هنس نوا شوت >
 ییرکسعیضاقناغ رک هدکدردلبب ینکج ہد یک هناهتصا نوردنوک نوک ۳

 یدیشمهلوشراف ندنشابناندر ید یسودنک هدنرلکدلک توردنوک هلابقتسا

 برکا كضفاور نودا مولغرمشت هدناهفصاردق هنسرب اضرد# هدعب
 دم السا "هضم کل رهرپ دتا لر یتسهمعا د باغکا نغلو بس هل | ]ده | هع> قرط

 ع يک ندنغ دل وآ دقتعم هنسودنک قلخ هلج هلتروصوت یدیشهریو قدور

 "یاسها هسردب|تاقورد فریب رم ردببواوازم هکچینوب یرالغوا كناخ
 هلغلوا هد-:فرط یغوج كسانو رشودهنس هیعاد كعا ءاش ینو ناهفصا

 سکع هی اضردج میش یرلکدشود هندیفلرا دن هنوکرب ویدرد یک ن دل ارقلود
 لر هلک هنلئابق ناکرترچچوکر  وقهدنر اکر رخ رګ بوقیح ندناهفصا هدک دشا
 هلکم ردا تجر هقحقیرط نیرلنلوا بهذهدب هلبلج هنفرط یجدیرانا
 بولوا اهد یرردارجوا هقشبندندو دنک یدیشع | بسک ناش یلیخ

 1 0 ترضحران و ر دا وهم ند هع یرلک داب | تک رح هلهجو و هدر خدرلنا

 4 كنراراعادح هفصص ر ندیالاقتااترا هباضر در تواواندندالوا ردافلادبع |

 دمالسا لها هدراګ راتو قرهلوا ظوفحهدنسودنک هرزوا قلوا قییطاطخ ||

 هتداعسرداغل هننارب رحم هعطق رب هرکو ب هلغاواررگهدننورد یکچهدیاهناعا یلک ||
 تافورح ماسطرب یکردلب كندهسک هموق رم هغی هدهسدا شمردنوک ||

 كارب رګ بويع 4 و وا IE اتسآ ندذغر دل وا شش راه اتازومرو

 كنتار رح موق رم #3یدنل و الاسراوهداع اهنسودنک رارکت اقل نس همانا وج

 ردقاكد هرسشح بولوا تلودرب ناشلا حظ عود: وه هىلەتلود هکر د و یس صال

 یرایعادو نکلردتاو دمولعمراتکر ح فساد ۳ ان ند اروهظندخاشءهدفالسا

 ارت



 |تارغنالوا هدنشار وصنم مت بودی رپ رګ هرژواقلوا یس هسرسد لا همسور

 دق دلو موزع یکجەد ا مو" ةناشآ تم زرادوراد كرد موعد هر هیسور گل

 .دخاصم هل (مالسا هاش داب راز بواو افلاس هر هلیح قد رط نالوا ی داتعم وا وقسه

 ترح هلعز هروک هرازممەد همگی دا هحفاکمكرت هدنقح هیمالبنا كلام هلهجو
 اا |قعلوا قسطا هناوق كن ر ندزکن د عا لاتقو

 لاعا هلل اسرا رل,علیا لره درسر دی | داهت> الا فء طض لوق نق وداععا

 ارادی ادب ریش بت ؟ نالاع هلاوج قیصوصح باوحهنلاوسو دعو دخ عرانص

 هاکع ااتقا ندنسهنتفو نوسف لصف كب است | ساس دںاتکو اتفتس |اتر وص

 مد هنقلخ ا یراقدلوا لا داو اسلاف ءالع نال دهداس

 مش قر هلوارکر اک یسهلی>كنيلوقسم ر دق یاصتعمرب هکر و روتفهب دععک

eیتردا رعمندن مه و ترح *دمزال یابسا ر : اسوندطاسب وح الس هل  

 ۳ هلئسم روصنم هکوماح ۶# ردجتم هتلفغ ن دنفیدلوا ناسا ماعكلاعوب

 مولعمنددبن !عناقو ینیدلوادیفم * یشر هعش!ندکع ا توعد نی رفس هیسور

 هد شات سەد عروصتم عش نالو اشم و هکر دیار رحم

 یدیش هفجوغوصن دنجچ هلتین قلا یم رقم دنخراب زویکباكیپ بودا عج
 داتا ییدلنا ٹتفاقا هداروا یسودنک قر هعاط ندنشاب E4 طو

 Fl طظازم هتشا هلکع ار وهظ یر Lw “ھار اطرد هدنفر ط ناورش

 ی ب ولاغوح ثداوح هرز وا كن و یدیشعا تع زعهبناحلوا هک رج

 هيلع هناتسا و دشع | هقشپ یبنو هدداسف یعامد ار ونا جو رح بجاص

 ۳ ِ ۳ مت : دی 1 , ۰

 ین رامرب و یوتف هللا داهج رت ح ورشم هجور كسا لد ابق نیخروم ضب

 ىدا ولدیدلباراتخا لوا | وز ا هلوعس نیش اهن راش ی وقت

 ۱ یاهذ هدسایاح و وزرا راكع! احا تلو دیس هر ها ارکسعیباما ۵م اطر یسهلوقم

 ۱  بولوازوتاب وس ییداوحروصن» هدز ره قره لواط عن ییاهگا هفیعصناهذا

 ۱ نوټ نوع ا 99 هل اروهط 9 رب ددودنماز و

 | ندتحوعوصود یدلوا لصا و هرفرطیربخیییدلوا شایاروهظفی رمشتاذ

 1 | قرطبولوط هل س هب ذاک هد. د كناضرد# هلا روصنمهیعالسا كلام ربا

۱ ۱ 
۱ 

 ًّا

 نۆ

 1 ۰ 9و ۶ ۱ e ۰ ۶ با

 زا جارح “| یت ر دقو تنکمو ی تاضفو لعلروص:»یئا قحوغوصندهملعتاود



 هک ۲:۷ #۷

 تدلهارولش دروصنمیخداکآ بولوایرب هدنرزوا ییا ةمدقم هکردیا
 عهدنرابا دبا یتفالخ راو تشو ر رقت ییدهم اصوصخو ید
 سو ديلا یلص مز کا لوسر یرلئاو ای رشم هلن ا مالسا نعد یس هلق شد رق ۱

 هننواعم هلتاحا هننوعد كلا یک یراکدرب و رارقتساو نکم دن . رلزرضخ ۱

 رولوا كاعد ردپجاو هن رزوا نمومره نالواقالمو كردماکا كما مایقا
 ردید رام روصتموبآ نالوا ماما هددیاقع لوصا دارم ندروصم رل يضع ۰

 هددهملا بایدوادوا یروکذم ثیدجرابدد ردرض> ترضح راهه و ۱

 فیض ثیدح هلیسلوت عاطقنا هدندانعا نودا تیاور ندیلع ترمضح

 نابوحماننامروشو ارکذ لا فا اسهرک و ب طقفرداک د ند هع ثیداح اقرهلوا

 د راک ودنکز رانات هسبا لصترههدکد تاروهطهدنزوب ت صفو دن هقلخ
 روصتمنالوارظتنمودوعومو كر ەر وكر وخاش 4 هدامو نوعا كمر و حاور

 یخدندنسلاهآ لوطاناهفشب ندنلتاق ساقفاق هل رامر و هلول و هام فر در د وا
 یتحبودباتع زعهبناج لواهرزوا قفل وب هدنساوارب زلروصنمز هسک هت
 یکیدتیک هناتسغاد هلید هملط ردق ویکنایدن» |لیلخ هدیسندنسالکن اتنع

 هنکلام هیسور كردبا رورع یناب وق ی رد هسیا هسکارچ لا ردن ورح
 كنو اشاب ىلع حرف هجرکابود !توعد برات اکش ك وا همسور هل راغ | نیقآ 1

 واوق سم كنس الع یاطرامقهرر وایمددناواراعثاهدالابو شرد سک نکو ا رار |

 رنج هب رام دوخدوخ هل وب ندنفیدنلوب هرزوا څص هل انيل سملا نا طلاس مولا
 شەروشود درفت هبت ره شب هننیهج كروصنم یرلعر ویوتفوډ ردلکد

 ی ه دو دج هسور هن ندن راق دلو أش هک ےک رح ٥ رکرب قلخلئاب اق هد هسا

 ین هلو اراعشا هدر ز هلب رامالوا یلاخ ندنکشت خد راول هیسورو ندیدتو
 ع اغخا رالصمولرده دنهحروصنم قرهلوادت« راک مشک واه د هنس چاق ر هلهحو

 شمردبآ تیافک هرک اسعك دن لبلف ماهطیکیدتس | ےط هلیکر ابد بولوا

 هداب زکدیاش راضعب ندنکیدلکهدا نارود هدسان هنسلا رلتمارک هح یک

 درا ضب وراکفا باعت اوبد هلو ا پس هیدچسج تاعوفوكرد اتوقف بسک
 هیسورهدنسهنس ۲۰۱ نکیاهدکتنا راظتنا هتل ا راثدخ | ندواهسور هلکنا

 راتهارک هبل ر یوم كقلخ ندنس ودنک هدانا یکی دلبا قفح یرفس ۱

 یسلاوردلج شدا وح دلو اطقاسندنرا تعا یک سا هلنهج یکی دم هل روک

 ح هوس سیب این تام ردشفلوا رب رحت نذنفرط اشاپ ناو"
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 | روكز ورتو م قس ەقنلب رب هلن اتع نع هنب رزوا یمهعاقرزف كن ولوعسم

 1 ا نارا قران یا ارو ص ورتم ی م۵»)ق زر فهد هسا شع ازیسا ی ااو

 | تموقهدهب و تدوعكردب !تعانف همانغیفردلا هلغلوا رمسعتم ىح كن هعلق
 وشن هن ك ةعلق ی هیودشک رارکتیسهفناط

 || تب رع نک ب هعلقدن باب

 رفت هنب راجم | رد !عابطا لبا ها خب رلکب قموق ولوقسم هد هس اراشا

 ۱ غاكنادعا نامه ندنراقدلوا سوبأم ندنهف كن هملق رکسع یاب هلذخ اب
 هدنندص ه راحلروصن«ورین دتفول و اراش لکو رک كردن | ن ارح او بب رخت ییراالرتو
 اوغشم هلبارکشلا نع یهو فورعلاب رها تالي دع ب ویلو | یس هدیندج تع رعرب

 ار Î ند هفلتمماوفا نانلوب هدىلاوطو او .قمود قرهلوا

 || قلوامالسالها یسلاها هدهسیاهدنلا هبسو ریاطرامقلوس و شایافرمشم

  Ei ۷۳ ATORID rابن مو ۳2۳۳

 كس روت وفهد اتئاوب واو ادات مو لئامدنن راترمضح مالسا ها داب هلبتسح

 أ لر هع ک دنف ط هدسور قلارا قلارا یرلیضم ندماوقا نالوا دوکو

 اینا هل ا۰ اداب یا لع هطرابق هدنرلکدت ارادت ادمانتفاوهتراغ
 ۱ نانل وا مانتعا و ردلک د جګه راغنصخرو نداالب هل وندنغیدلوا هرزوا

 بوک هیاطر ابفروصنم هرکصتداشصادیعطقف شهراربد "روا لالحرالام

 | مدتشيا ندنسالعنالواهدنناب وید شم | كدجهدیاقب وشت هکنج ید یرلتا
 ۱ مار کلا بوغا یوعدود مروصتم نالوادراو هدا لح ن یسودنک اما

 ۱ | ردهوپ یشربهدلا مب :كدارينص هر دمه دیک هکنجورود هژوا لوعسم هژیادنن و

 أ شعارید ردکحهروک وا یسا ردراو تادرب كح هلک هرکصدن

 4 روصم لاو>ا *رکلرف 3

 | ثراعهرزوا قلوا ندنراصفا وناوعا كن دهم د ماا نالرا رن یل ورخ

 4 هنعهللا ی طر یلعنع 2 ه) رد هدناکشمرک هتن روئلوا

 0 | هوس ل شد ا 3 را ال نکم ش و وصال لاقب لر
  دوادوباءاور 1 دتناحا لاقوا هرن ۶ نعوم لک لع بچ و لسو هب هلع هللا للص

 [«یدهم هلیس هنب رق ماممدوخاب و هروصنمدوخا راح یر هتناجاواهرتصن
 1 7 ارانالشدرهاا ءاروام ید ندنوحم> رهنءارو تندج نوعصمررفحار
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 'شم رق رولک كيب نوا زروپ دروصنم ماها رابجاح جاقر هرڪر هدال ||

 یسادص هلو تانوک جواشعا راو یلبطرب و شاوا نابم هر هک ردفوشو |
 كفرطلوا رکلوقیحردقوب ىلضا روس وسرلم الک هوکو ب ر اشو شمردبک

 زوضنم ماما رکص یدلوا بئافتدمر ید اناب وچرپ مدتنا لاوسندنرلیچاس

 روی دیاراتع صن یک كم حا ناخد و بارش ناب وجمز قدهابیدتآروهظوید |
 یداود ماتخهداروب ید یر رقت كراتات یدید

 قرهش هلواولروصنم نوا ثداوحماکح الا فلات4ندفرطرهلصاطا |
 زواه ىلا هلیقال قر هلو ا متن هفافاو قارطا هداب زاهد هرکض نادن قد هلا

 یر ندقوقوتاب ر !ندنکیدمهنلس هدنروص كحهر و تعانف هج داعسرد

 یظفاح موم تسفک قب رهنلوا دارا یسکیاهدافاهدب وروک نیملا یا روتوراو

 هذرطا وا هل ابا ده یتادر مات یدنفا ن ل ی دواو شلوا هلاح | هک شلک

 هنلاوحا|كرداتاقالم هّلاروصنم بو دیک یدنفا نسح هلغلوا شمردنوک
 فصاو یرب یت نالوا عقا و هک دلک هلویناتسا + نر فوقو لیصحم
 یدنوا دق هلوب هلنیع هلغلوا حردم هد هدنک ران

 مان نادلاندنسارف یساضق نعج لص ار وصنم هکر دیدند انس موق رم |

 نولوالوغشم هلبا تعارز دعب و غ یعرهدنلاح یتوابص بولوا نده نف

 لشو هيلع هللا یلص مرکا لوسرهداننا ویهدلاع یغیدلوایلا ید هدنراجت ا
 ریفتس» ق رطقاالصو تااوغباب راروص:ماهدهاشمل ا داعم ماع قب راتر صح

 زعءدودل روب ناطتسناطخ ندہھان لاسر قرط ب ودنک وددتا توعد

 از سو او س مردق هکلک ندنسهدهع شالءاح اوب و ملهاو

 تردف و هدیس لوا لوغسمهلبا توعد نامه نس ند ود یقرط هد هدا

 قرلواراکفا قرفتسمورادس درزوالاحوب نامه هلةلرو یددرولوا لصاح
 لور ترض > جد دذ درب هرکص نوم ەدنار اس !هراهظا 2 قشیک ول تدعرب

 تسدنآ لاحردهدق دنا وا بولوار یا یهاونورماو ایل ن دنه دک دروکیمرک ||

 هرکصندک دنا عورفو لوصا ایناقهد"یماوعورش هزاع تولا

 یورعلاب یه اهرزوا یساضتق | هلا ناتک كدیاهاکآ.ییالع. هللا توعد جا

 عیاشتفیکو بولک تريح هقلخ هدكد ب د رانوسلب | لاغتشإ ه رکا نع یهنو ۱

 قرهللوا داقتعا وددردوا رّوصم» نالوا روک ه دون رس تبدح بواوا

 ۱ تو دنا یقافنارل رلکب قعوفروصتم ددعب رلشتا مشنردعاک هقارطا هله وود



 بو

 2 بوت هناهورکمو تامرح هنسلاها ناتسغاد هلا تامارک ايفا
 ويدردهلهجوو تګ بويل ار هطق هدنوپ ش مروی هروتواهدن !احو دن 5

 .هدفرط ورب قحا بویلوا یسهلناغرب هع3رط لوا مقاوا یف وردشنلوا اوز رحم
 هل رالواهدکسغت تکرح نوح اقم آم انغام ردا هناهب ینوب هسک ارج لئابق
 1 بت زانوب هنر ینیدلو اراک دیسهظ> الم یرللتبهر اتحمل غرب هلباروا هیسور
 ردشعافراهشا واهنا ندنف رطاشاب ,یبعحرف

 | دی یا ین ایچ اچو ی اج ع ا ملو

 | کډ ال : اد ادزتسار ول هیسور یرلب مک

 : نالو لک و ندنفرط یه اشدار نامعلآ «دنحوعوصلکد مز ال هداکب م ر ومرس

 ۱ لئابف نالوا,دنسدهآ ورب كناب وف طوف شەر و باوح واد مدردنوک هب اشا

 یس هلج هسدا رولک هنحم |یاطراق ر درا قرم هتک ر حلر وص منول هاهدامآ

 ردیرلکچهد !كنجزاغآ هل اولهسور هل اصمر اعم وک وش راق
 ۱ ۱ صاوب ردراک

 رداه هسا ییاطن تالداق ردطونم هنس هد اراز ع راب دنفا یساضتفا كلکشم

 ردشالاهدافاو ضرع ودر دفق و نم هنعفد ندیلاوخوا كمارک

 ۱ یشهدوتو ین اعنامر و : روم تیم امور کب ارک ر داھب

 ۱ ا یا یکیدروتوک نوجکا كما لقت لب موره هاج تاو

 1 لوق هننابقب و یدلبا تاوجوند مهدیک نب ردهدنرابدهیسور غوا مدردنوک

 ]| مشادنرف لو نکلمر دیک هرزوا شابمدردنوک ی ما ءزوک قآ ی شادن میش
 | نکسکجهنرکو اهن نداشاب ون یارکر دام یدیدزلو| بسانمتکر ح هک تن
 | رویلوا یلاخ ندنن روص كیا دیری نداش ابيلعحرف هل اداسفا یقل > لت ابف ود

 | زلوا یلاخ ندمرب و للخ هتماظن كناروا هجقدلربدلاق نداروا عقاولا ف
 | نیما نکیا هدف ر طلو ازک لوق زفلو | لمح هنةش »یکی دک كهبل اراش» ظفاحم
 ۰ ییرلقدنخ یسهعلق شیطو قعاب ندشاط س هعاد جم راب دت !فشک یی هناناب ولک

 ]| ترمثابم هد راقدنخورلیدرب ورارق هرزوا كمر وچو ارش هنفارطاو كع | قیع

 ||ردقوپ شهرک یروصنمماماردرلکجهدیا | انب یبماجراکنخرب و ماجربورای دن
 | ردشاهروک هسک ندسک رچو ندولناععر دهفاس«یقانوق یر کر هغج وغ وص نعچ
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 هنارو هباروشو رد یا فداصت هژراکزور فا یرلقدقجندنزافوب

 | اص هجاصحا ندنطباضو ک اهكتکلم هسیاراشلواز دنا رکتل هدلح هره

 | ییلاوحاروصنم «دیودیک هاچ هدنرالوضو همانا اسیا لاح هنرهر دیاتباور

 | هدب ودیک هنس هعلق رایحاحندهبانا هدنرلف دارا بوروص قب رط كلغ |قیقح

 ۱ هلی فو نداشاب نا دوبقوراشابب هلو لص وه هب انا دف رظ هام شب كر هشود

 | یدنفا یش اهو ب دیداو مروظنمرادغاکو ب هدن راک دلک یه اناراش!اتادنسو مالعا

 هلیدیما رونلوا شم رپ سارو ارشد هن راو دک هسزرلوا ج ن دنفرطاشاب ىلع

 هراس البهذاب رند هلجر او هدشاب هنزاو هدتسوا هنناشاب یلع نک ارل اک 4 هیازا

 ناب رعكر دا ادقیرایشره هدن روغو | كن راب دذا یخ د یعامناوشلوا ق رغ

 سوامی د ندنرادماوب رادقوچ هلبا شزاج هراجب هدنراکدروک شلاق
 هنلاوحا كروصنم هلیا لاوسندنرانکورافص كنهنانانانبه ءان هنن راق دلوا

 بواک را !تدوع هت داعسردقر هلا هلق یداومردق ی راک دا هد | قی ةر اد

 عدقت یب راتارپ رحم هدنرافدقنج ةن روضح ك اشار دنچملیلخ مظءاردص
 كناشاب لع حرف هدانا یرلک دشا ۳ رقن یخ د اھافش یک یرلک دتشساتوروکو

 كنر هن یىپ ر اطا کهدننرمص كناشاب ىلع حرف هدقداروس لاوس ندنلاح

 یب داوا یس هع یصافو و هقوج هدنلع شر حوا طقف توبلواوللب یفیداوا
 هب دههنااد لع نو دی ااکب ندنتعفشو چر اشا دهچتلملخ هلب راع 5 كدر وک

 یشهفانشوطنوقددعر هلا باوا تاق ر ندنتاسونلم ودنک هرزوا قلوا |

 هیاشاب دیج للاخ بولوانون« هدالوصو هناشاد نللع هاکع ا لاسرا كروک

 تاقوا تویک یرلنوب, داک داکز وم أمر ندةيلع تاودقرطو یدیشعا اخد

 ' یدنفا مشاه ود یدرک یغب راح هژاباو ی ذاا سک لحن هج«داسودهراس

 ردنا تناور

 شلروس مالعتسا ی >د :نداشاد ناس یسلاو ردا عدوا تنفیکود

 | نالوا دراو ندنفرظهبلا راشمهدنا الخ ىم هتسزوقط نا نیو اا

 || هبهبانایسهعلق راجح ةلک مزال كمك هاچ هرکضن دک دت اروع هبا طراق
 | تعاسزوی هجراو هل ی غیب وال ر وصی د ندا روانو وا ا

 ۱ هکعرب وااده قوج كب هح راو هیاروا هرزوا لئابف تدامو ندنک,دروس

 || جرفو هن راک دنا مزج یی رلکج هبه هديا تب .روعآ »لاکا ندننیدلوا فوقوم

 هروک هم راز رقم  زلمک-) تولوا ت عج بحاص روصنم حش مد همان اوج

 ۱ کت
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 ۱ | ور  هلاراد_غاک یرلکدتا رمش هرزوا قلوا ندناسل روصتم كزرانات

 یدشهردنوک بودا فای د یزهماشیاک نالوا شلک ندنژرومأم
 ]| جاورهنسهعدخ یدنک آش اب دیج لیلخ هیلع تلود لاجر ناناوب هدف الخ فرط

 | هغدغدر هل وبكر ديا هرباخ هلیااشاپ ىلع حرف نالوایرادفرطنوجم|كمرب و
 ۱ هلرازوس رر و > كهردنوک ییاشاوب یدعتورایدراقیح

 | تصد اش .دنروص ینیدعلوا لاسراودخ ااشا طقفراشمر دنالوب یحمصم

 ٍ | قو>ود ژرولوا مع ەلتىبىساك وب یراودنک هد ویا بسک تروصانقرپ

 هدنروص کدر و هب ولطیایشا هباشاب یلعهدنساننایرازوسوب ندنراک دشا

 1 ا nt ر دهداماورضاح هر 3 تك وجد

 | ۲ ناسزاو ای ید نالکندنق رطااب و لا ایام یا

 | ندنفرطاشابیلع:دقدلوا دراوهیهپانا هروک دم یایشاهسرا لاح هنره#ر دشمن وا

 || یهللا یني( زسهب هطخوط زسدقابههللا)اباطخ هنب راراتخاو |رمالئابق
 ۱ ردعشل ران عب (ردشعتار هلل اهیسورهاشداب ) کی روا تح ار رک هسروس

 | هنیعءاسو هنزوالوف و هرشابم بوناوار رغ یدلاروب ود ×زس بهر او هفرطوا |

 | نالوا هبهیسوركاابقبولب ر ذسک یوا كداسف كرهلرب و زاده وراهبطع |

 | ردشبعلوا عهد یراندوعئو یطخ ۰

 ۱ رک هلا فرطرهیب الوط ن دقلزس دا !نالواراک ردالکولانیبنکل |

 یس هلئسهروصنم ندن رک دل هبیاداف تک کا قاغا .دنف ال 2 فر ط

 | وکتنک ,دلوبناتسا هل را داسف ؛هلسو هدنهیلع كنم رب رب هلهجووب ید

 ۱  هفرطره یجد یناراک داسف ضم) كرات حورسشملاونمر وندننیدلافوچ

 0 : هبهدامقیتحت ندنراکدرب وهلولو هناهج هلارش ثدا وحولرد هناراک هسسد
 .زالکازوس, هلا سواحرپ ندنفرطاشاب نس> یزاغاب ردنادویق هلکعنر و ۳

 1 . هدنوک شب بولوا لاسرا هل ءا باک راهنس هنیفس علف ةر و نان ارادقوحرپ

 كا تدوع هتداعسر دنوکشب و كلک ب وراو هناسچ هدنوک شدو كنك بهانا

 | بلص دنسهدنوج كنيک هسردیاروهظ ینالخ قر هلب رویهداراو اوا

 ۳ | دراقر ج راکز ور نکل شقلوا دیکاتو هیبت هلا یراقجهثوا
 لب ندشیدلوا شمالا نامرف ندردقواضق ناویدنوصسهدعاسم |
 eren تیم =

 سس

 6# و
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 یعدندفرطر نکال ول لاح یدّلوا هدعاسم هتسامدتما نکشعا زانن |
 كتفولوا ودد یدراردا ماربا یس وسا هللا لیمګ ریسج روما هنربودهع 1
 یراک دا عاسا كزرانات هدلاوطو ا مفاولا فو ردشعا صابر ۹1 1

 هلف وخ ندشارس س د هنجما هسک ارج لئاف یسهرا شال اقو ليف * هوا ۱
 دنشاهنا وبا رظد هند دذ اد دلایا ةهدحاشاب ىلع یلح كف رطروصتم 3
 تنها هنیلاطم كناشاب ىلع نکل ىدا تصم قفاوء قملوا .دعاسم |
 ناخ تواوب ندنک ودام علم قالخ ندنفر طرلیضعب هکلب و ندنکبدلرپ و ۱
 اشاب لع حرف ناختولپرک | ارظن هلاحوب ردشماهلوا تیامر ید هدنقح |

 قلو امرك ها خ ی داوا شاک هدنلون تیاکشهدب ويک هلبا هیصوت ندنفرط

 یدرواک مارال 1
 نایسا وكر ریلهد "یدنامس) هدرل هجر د هن تحصم هک ناورل,اهیصمم ضارضا |
 (عیآدوخ *هصقنرابام) رولوا نابنسمیچ دند هب رجداوم هل وب یکی دلکهاوا" |
 لاسراهلوبناتسا رونه ناختواوب هل !اغادحش نو دی را هسا ر زانا هدفرطورب"

 هدنمان یسام كرا راتاتهک هل وش ردشلو رک و لع نم هتقاعتمقب راقدنلوا |

 یرادعاک هرابءلا ی رع یرلکدتا عارنخاندنناسآ روصنم رزرفکبس هاطر

 هي یلوطانا یسیضب ارح وار بودا ری هم هلب راعونصرهم نایبلافلاس"
 راشم الشاب هکمر وهلولو هناهج هل ارمشا یرادعاک وب لر دیک هزاعح یس فلو

 یدروم هلب وب ماما ید د هلی وش ماما ںورک هما هسک ارج لایق ید یرابضعب

 لدفاصید قلخ لتاقرودنا سشنرلزوس كجەرر و جاور هنر هلبحوید
 ندنکیدلک قفاومهن راجا زم یخدالرلنا یتاراطخا كررانانوندنراودل 0

 فالخ یک كعا تراغو بهن کلام سور هلا رو مینا وق هد رمد هکیا
 یتاطباضو نب رومآمناثلوپ هد دودح كن ةسور هل رانا راد اهناک رح«دهاعم
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 هیلو وبورپ وراکماردق و ودغلو ادراوراهمانتناکشه اش اب یک حرف ندنفرط

 دید الا هنلزوب ماظن “هزار یغیدا واشرب وهات ب رج« , وکحرلت چ

 هضصا رع هعطقر هناشار دیچ لباح عظعاردصپولوا سو ریکل دلم و

 یرطرب هعدع دون E هل رشنر یروص* هک هلن وشردشهزاب

 كبا و جم قب راد علو "رواج هفررط واكل او ہد مما لوا ن رکلكحبهیملیدیا |

 ردقوپو نیشعو شاهر دقوُ هلک اناعا كار واناطعواناده" رار كلب دمشەرزو

 ار یک لوا شب ر ويد مرايا راب یشلرو لاسر اا هنس هصن رع ےددلوا شارپ رڪ E نا اسرا كنفت

 ی 21



 1 اكد ويد ( محرا نجراهل مس هناو روصن1) ماما نما ) هنن ر روا
 نهموپدتسالاب قر: را رادغاک هدنلکشیدل روس هلراهطسفسو هبعش وارد

 هاشمربو قی حورخ بحاص رب غا هر وصنم هلءا شن هفارطا بوصاب

 رار وب دیا تآرف هدن راب بودا اشا را هبطح همان روصنمو

 كزرانات قصابواوا مولع« یلاح تقیقح روصنم ندنر رفت وب كناغا دم

 3 ولوس هنوک ن دنوک تصءهدل اح یکیدت !ناهذاشپ دم یراقلراک هسسدوب

 با هیسو ر لر وصعم هدا اواو شم السا هغل و ارم دیده هس رغ ثداوح ولرد

 اغا یلع یناتفق یم یس هعلف رایجاح هک هلب وش ردش# |یتداوحیسهب راح

 هی راواک دک اشار یلعیرانوب حر هک یراریساهسبس ور زار هب هدانا ندنفرط

 ردي ات اور یدنها مشاه یک وردی دیش ەر واکب یخ د یب رضن رپ هدک دنیا مسقن

 | تانلوس رفن كيب یدب بودی مهوندروصتم وا هرسور هروک هثنادافا كرل نود

 | بولا قاط هطبف ر ن در روصت هدنرلقدراوهخ رار وا هلکع | نیم

 ۳۱۸۵ اول راج رک هنو رپ زول هوز قر هلو ار هاظناعوطر , هلفج اص هن رارزوا

 | نمرودلوا یز كرت هلبارارفنداروا قراتآ دنب رهن وص یی راو دنک یرادقمرب
 ر هردنوک هب همانا ییزار یحداعا ىلع سنمراشلک هنس هعاقرلپ > اول دردیاربسا

 8 ردشملا ثداوح وز هلغلوا
 تار رجب ندنعیداوار شا هدام قق تا ذلاب نودمک افاد ر رح هجورپ

 زر دد ساب رف والروصم هابایباعح ناتسغادنکاهرزوا كلردنوک هت داعسرد

 هدنرلک درب و رخ هراشاد ىلع حرف یهدلوا نشک 4 هنلانا مدآ رب مانناتولوب

 رسکحهدیک هب هملع رد هک وح هرکص دک دنیا شز اونو فیطات هلبا بلج لاحرد

 وید راردبا مارتحاو مارکا «داروااک س هنتمرحروصنم ٹکر بار هلیا مدا مب
 قساروب هناراکشز اون "هلماغمهدنقحو شمردنوک هلویناتسسا هدکلرپ هلب اعاده

 همان |هدندوع قبو یا تافل هک هدک دلک ةا ,ردهددسیا نشلبا راعشا

 ولد ییراب دنا مارک | اکس هدلومناتسا ةافاللا یدلهلبا اشابیلعبویارغوا

 ءا: د واد نشعارلسک انف ییع؛ناع راتدخاب هل هم زونهدک دا لا*وساشابیلع

 شاب ی عیتسلوام ارک ۱هناختولوب نیلا نودیا تاوریدنفا مساهی یی

 ۱ هک زا
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 رهباهد نوک ان وک ( یو ۳ طیرازاب هکا) رد رز
 شا لو یتعرخت رفاو كراتأت موق مدراو هل مانیرازاب هک اكردباد : ِ

 یخ س اود دعا ندواز را رک و بو ان نال و هدزاغیط رهلوآهسور مدروک

 یس هعلف رریق كنول هور و شعردبا د دو ریما ه دار و | بوروتک
 ترک یل رطرونانایتبدجآ هنناج سیل ندنهاکشیب رالح مان هعلق موک 1

 هدنفی>آ لهم تود چ وا هد وا یس هعاف قازا و شلزو واک لسهلبا راطما

 هلازاوآ دالر بو ر وط هدر زوا ق ۋابا هدانر ؛ ی ور یک رروط هدرب مد ار

 تونا بوط رفاو دن . ر زواهدنر کد تشم ارلول هیسور یتخادوف و ۱ ید ن اذا

 یاعت هللا ەم = ٩ ,دنراقدل واقحهر او هد رزوا بو دانوط یراق لصیمنا تباصا 1

 روا هم ور کدو و 2 ۔ابولوار ورب رقیق هل طال ددو ار رھ هرازگ

 یدعتو نامروشوا یک دقان هد کلم نک اوا لاله

 شم ه ردا توعد درد قلح نودا ر وهط ناوچ ر نالشد رومص. ماما

 رگ گو الك ھنن رز وا تودناشالت یلیحو بوشود دهه و لال و راول همشور

 صوص هنو دک بو دنارو هظموصعمرپ هدماا ولو هو شهر اکجدردنوک

 نالفو ردع 199 و هد در لوا لا "وس هلک ع توصلاصدا هللا س رغ عن اسارت

 مس

 شیب
 تواو وا | تیاوروددشع ارواک ق: ۱ط#هراربست یر رفت ور .درد و یماتعمو رد

 رراناتهسالصار هوددر ول ددا نداهش هنغیدلو | م اما قمار و تم خو و

 ف ی یخ بج
 ردشا لار رقتویدمدتشا نیرلقدلوا ش دردن هبعش ید یس هدام سس و

 هار وه طظ ی د ین هلم روصنهوبش ان رک ا داود 0 ىلع

 دم واغوا یضاق هلکک م رال یاد ی كوب اله تھ یک هدر وقا ضا

 یلیخر ر روا كمر و هخ را رم یاطر ایقهدلوبو ی قفر ر روال ره ان نام

 هداک دلک نودیک اغا دخ یدیشع |لاسرا هدناح نچ كردا تر باده

 برغر مدراو ا هناخ لرو صام هدد هکر دشک | رب رگ هلهحو و ۱

 ةسک هدنناب هقشب ندنفوجوح یص هلیلایعو ندنا شانا ترحم هبودنک
 یاب وج ها را سر ص ن گر ا موص عم رب لکشلا بودم لصالا یفمدمروک

 طسهاج ی 42 رکا ید تولو | یتااوح ن ویق ۵ رکصو گز وف هدعا و |

 ر والدنا نعصن زکلاب ید مدل و | ناوماق هک 1 نصت هر ی قحا

 رعت ندالع هسلا راو: رک ههش هد رد ام ود لوا a ندلیلد نایناو

 لاغغا یخ د ینیراهبقف نات غا دا رانات راک هلی> هک هدنوب تبار تاما رویدز کیا



 یکی دیذ هولو

 د رط هم ور ندنعب دلو اشمام هر رب و یراشاعم ل گییعهدب نک كم قلا ولبریم

 ولد مدایا فوفو لیصح ںودشاا یک سا دعامو مدر وك نیقلانیع |
 و و

cm 

 * و تو ۳1 2 رود درواوا 13 قادروق ندنرلنط ۶۵و

 مدلیاداریا ده اعم ول هر واقل والام نس> یتس هاک>وب كن دنا

 اصم راس والدم ین داف مو رع ندنآو به مع ام ل ہطصا هلتسخ ال رسما

 اع هود ناب زوررض كجد ا نوکن ندکل سینما ید ,ددومج
2 

 ۳ ۲ ید 3 کر تشاهجاالماممو تاما ند ج هژوا

 رولوا تباثو
 >دهدهداموب بود اروهظیس هلتسمروصننالواروک ذم هدناتناهداتاوب

 2 1 الد هخابخ ندنکی دعهدبا ماهفاو ع اعسا نما رم اشابیلع
 3 زواوا مولعمند هبتآ تاللیصت

 3 6 یروهطو حورخ تشک كناذ مان روصنم #۷

 | حرفدزوا وا كم ارح هتداعسرد هلیاقاتسا ث داوح ندنفرط عرق ییردمپ
 ۱ ندع دلوا 4 شذدرد وک یاس ب وکم ا دی صا ر لیچ لنلخ هراشاد لج

  هلمسهناهد ق ولا تاراهب قیر بودا اعا مدآ کیا نوا رابخا سس

 رو + ہک هلغلوا شم ردنوک دف رط یرا رب هک !هدنفرط نایوف یی رکیدو هم عرق

  روللوا ر رج هدرار هلینیع یرارپ رقت نالوا ماو هدنراکدسلک
 وادرد> هاک هه روطارپعا مدراود# رد( یر یقتكو-اجندک هع رک )

 .بولوا رک سعر هلا ناهد وي یراضرغ ردوو ىلصأ نکل رارودهروک كرادت

 رعت راکیب هدیابا مور اریار ردرلشاتداوح هلب وبویدنوسلوا ءاکآ هسک
 راشابا لس رانا یتسهظفاحم لر ال> اس هبا باجدون را رف او ند محو ناذاوا

 ژروب دملوا ما رس هدروآ N هرزوا كارو یر هفولع e رها هلدار وبع

 1 یک رد او نوروف هناسرت هدنلحاسنودرک و

 کم هدنرافبچا لر وار امان یورک او هعلق یکی و دفک و 9 آو

 3 رده ر ؟کسو نوک E تودنا هدنایال اهصروا یرابک

 بور وناش هنر ا رره نرش و ەن راک ود كن رلن سم مع رقوررو هروط

 و !شعااشاوان |د دحهدن ورا و ایت دفع

 3 دار بولوا ا اجه ادد رح تاکرادن لصاطازرویدبا لقن نام

 ور ده هیلو ىغا

 ڊچ رف 7



fv} 
 هدنگاتلود ناکرا نکل رداک د(مالسالا فترك ةرورافلوا ) تیفیک وب

 ییدشا ع انا هدنف>تکلعر شلچآ یک هلوب كن هصعش ضارغانالوا
 "هن دعن یکی دتا قرص كناشاد ىلع 4 5۰ کلان ارز رولو افسر هوس

  ۱ول هنسورورتت درا هنس هګ ون بول وا یقانالاح تارات ینییدفارپ هلو رطاوا له

 نکیاششود هنس همعاد طیروطیض هللا هطاحا رادامار اد ی یلاوح لوا
 كن هيلع تاود یونعم ی راوبق كناتسسک رح هن هدلاح یعیدم هلو لورپ

  ۱یدساوا شعاواتمه ۲ یرک ءلارو هل. اارا قافئاو هل تفور دونجا هت زول

 یدرولوا شبا بسا ت روض هقشد نیلصم

  EE 9یکیدتاع اشسا و و ناکا صعب هدئفح اشاب د ح ره

 و نالوا رلیا هلتحرتس كل  etمزال كا تئاطبو رخت |

  ۱میطاا ی رلتتماو ناسا ید راتاو هددیانا هدنروصول هکنوح وشک

٤ 
 أ

 ے وری“ دا ےہ E ا رو تیاوریدنفا مشاهوعر دش! اق ورک ,یسج رج اے ہے شات ندعل وا یوا |
 قر هقیچ ه«رقیرغبآ نک د رب نوکو بولوا یرح بع اهدقاز ار هک ردنا

 بولک كرء ر وک ناب وچ قغیدلوا شعشا ینیرب ن درتقا سصق یک هدلح اس
 تسارح وظف> هدلر ںودروتک یغارمےق لوا هدکدروربخ هیارکذیهاش

 هدنزرط ېپ وم هدام ی را وم راسو قور وق و هلب هدکداکینامزوشهرد- |
 قمه وا هی رتو هظفا جم هرکصندک دنلسب هلرکشو توس تدمر هلباروهظیاط لک
 یناکر حموسو دنک كيارکنیهاشهدانکا وب شع!شمرد:وک هنامط لایدا هززوا
 یوق بولا ییاط نیغلوا یوم« كنم دآ موق رم ینییدلوا راحود هنسازج ۱

 مدآ دن رزوا بویلوا قول شار وک دنناد یدرونک ههنا هلا روس

 یک یتیدقهحادتا یدنلوا نا هاوه رم كرل ردنا نیکزپ دولر هلن ردن

 كمر ا هسلواتآ قاصق ردقنرهرو درک-هدرارف رد هنر ا و هدوص لګ

 كلب هروط هدنتسوا بوشوف هدنروصكچ هیت | لم مد آن ایمو یدو الیاف

 نوع 3 صاع لبطصا یداروک نیما نیع یک ودنا جان هکلددنج لح

 قرهنلوا ه.لاطمیخد یسهنادرب هک دراشهد هس دلو ارو صد یلاسرا هتداعسرد

 هلا هدنروص ید دلوا یتادوحولا ردات هوډ كار f ھاو رولیر دشهیص ۱

 هرالا وسق> هناوا دار ,اوددر دک رک قلوا ید یسای او لاوما ولیاک هدقارطلوا |

 و هد سل دولبری و باوح قرەنلوا رر ۳ یسدح رغوطردشن ره |



 8 ۳ نوا لوا ر اا علو ی ا تواوا ما

 ۱ e یدمشع ۱ ضرع ل رەد

 ۱ رويو E la ا | ا و

 ۳ 3 ۰ e ۳ o ل ۰ دیک

 ]| ,یدشهلو الاسر اه هبانابونلوا بصن یتسما لژنوان هلیسهبنرقیلشاب یجومق

 ]| شورغ رک یوبندچت او و تولت وب , و هع ٩۱ دیسک نوا ییرکب هلا نکل

 یشاعم تال هنسرپ هدنروص وب تواوا س و ۱ صیص#2 ش داعم هنود جد

 ۱ | ذوجو |كینشب قاب نوجا یس ر ادا كنيتب روم دق دنلوا لب رتت ندروبرءغلبم
 || هوست ییمصم یف هانا .دنفرظ هاسو هلکن و تولوا شلاق نام رم شورغ

 كش هلبا اعدتساو نر طر انک شر هنلوا تارغتساو بت ود رولت دماوا

 | نوصردعترههج رک ادد سک ارحدالب اذه عم یدشلر دت ااطءایدشورع

 | ندنراکدُ ارادتعا ه هربس حورمشملاونمر اخ لئابق هدهسد نوح یجکو
 ییانعا نالوا یرللوصح هملع اب ناو نا جد هب رارفاسو ۴ کا

 ندنرلک دعا تحرف ۳ رازوک واراراب هوا جد یرانلاوا تعارز ناکاو

 | گراد یرزوک و |هدناهلعورغال اغا د یوکح تجزهدنسهرادالرناغانیس>
 نزوومیذبوساا هو رغ شیرک: لف ا الز وکو ارب وچ ردشاوا جات هکعا

 یس دف رهكنا هسشلوا حب هشورع شل یسا ردو هساک هدق رو هدقد]وا

 | هیدلعرد هل ظننیرنفد تالنسر هناقداص هلهجووب بولک هبهزاب زکس

 ۱ ةنهراب ردردی دن دف هل اذ یرماس ايق دن اوم یل وطاب اویل مور هدقدنلواےدقت

 ندهراب ردر دهرک هدف دناو الب زت ید یل هدو ا هرز وا ت داع بونا و | ناس

 | هدهبنآ هنس نیفغلوا لاسرا ههبانا یتروص هلهجو و كردا لّزبت ید

 7 , و طنز فد رو مر یدورمط هد هستن اها هب یربم ی دانا نیس ح

 تراه وسد یتیم ص مردہ اے دقت ه یدنوارادزفد ارب ارب هلیسهبده هب راج

 PA تاور یدنوا مناه ییخلدلوا

 3 ندنش دل وا شاک هديا نیه ءیرل ما هت هل. ونهراداءوسنالو ادم کرک رس

 و



 داس یک E ا لاسرا ا وق E دھار

 هدنهلع,دک دیا صو ضرع ه:داعسردوبد رولوا لصاحشورغ كب رکب

 كر هردتا دیص قلا وريد " رات ییدنک هدر طاوا اشا ر یلع حرف مازاناوب

 هوم و لر و ندرابعاو ند رک هیانا كل رک هلا راخداوشخا یتاموسر ||

 كرددا ده دةم طل ىد نوګا رس یغیدلوا كامهنوراقلام ندتاموسر |

 هأبارازوس كح.د:اتوعد نی ظءوسهدنف اش اب یلعواا و زول هلو !هددیلطم تام |

 ردرلشمامردت | هدعاسم هب راطخ اوری د نالواربخ ص 4# دلع ت تاود | ۱

 اولوا یرلددعم رزو مس تب ردە ون وب 4 دلم مار هال هدنلحاو نا وهو ۱

 قفاوم هن راج ازم هب هژابا رک صد دک دتا السا هغازا روا دیسور ۱

 تودنا ذخا رهوج ندعوفرم لو نولک ولدینوو روآ رش كزرب و

 هدنراقد السا هک واک هلا تارق هدا ز تب و تب ول ناب 7۱ ر | /

 ایش اكر دبا شار د ب راتلراک هست و هلیح كول دیسورلت اوناش هدفآ تبقاع

 هکعا دی فک نداروآ رول هیسور ندژرلفدالثاب هک | رتساو ا £ : رە داو

 رادشمرر ندرلندعم روک ذم هدک دار و ربخ هباشاب ؛ یلعوبد یواش روبح

 هدنلح اسناب وقو دداا, برق e يدا بودروئک رهوج ۱

1 
۱ 

 هب !نایوققر هلو ۱ اشنا رد وند او ا سه نودوا هلببسح قوت

 5 تا و ورم ما سیم هوم رم و سوم
 هل. دعا اطم رو" ۳ تەد ر ۵ لع تلود ی يد د هنغح هوا ناسآ يلقن هانا

 3 ر هرزو اقا وط یشاجهد هاش سم |
 هرداهسردیدمشع | لاسرا رهوحرا

 هک هل وس ر لبا راد اطم ل لو PE سو 2 ۳ .دندوزو | ۱

 هد كسا دنل وا ی رم ےہرفاو دث ب نو خر دق هبیدهتهدنتار ر كااشاپ یی" ۱
 لاد .

 مدار یک تم هوهدن هرع دنفاولتک وش یی یار را د رس وام ر < اا زوب یلاعت

 تصدر هل اعاكت دوم ی دوش ۸تن قداطم 5او هب صو ا ده ویو

 هلا لایق داد :دلاح جادلو :al رج هد ولبردنوک د اتساو بولی و و

اتم لصا هسرولو اك هدیاناصعو ین | ِ
 رونلوبیسهراح هلهح ا ه

ب اشار ىلع قرەلاقەنع توکس تیصمهاکلتیو
 ۴# ر دشعال ۱ کت بار ه



 چ A ۲ TT اود 3 ۳۳ ۷

 دلت ۳ 3 نالواودب وا رطاتولتحا لو هن : هنفر طناتغا دهروا و | لصاح دار ۱

 اع تاودقر Ae 9 - وای ۵ هدو رگ كلا وقر 3 :]ا ری سد ص

 ص 3ول ەي هورهدنروص ورولوا شاو ا كلام = رکسع لوبا والو بلک

 : اهون قر ا یودرا ندفرطر هد دتا

 جد هکر رول اط قرەناوا هسرتیلخ لئاق ردفهتفول واو روما وا هملع

 | هلهحو ج دناوا لیصفت هدر ر نکل شرب دراردیآرادتفاو دادو سا بسا

 را نام هنسارحا رب ادن و یی الماعم گلی هبلع تلود یالکو

 4 یتالماعو راکفا كنالکو هدنفح اشاب ىلع و

 | ندنسایشاو لاوماو شرب و راو نوش هن روغواتلو دونداشاب یلع حرف
 ۱ هتفاسد نارد:لفد قر هاوا ادق هدل وب ید یمادزو تاولا *هذاک هعشب

 | *# لئاسه نيحییادرکو حج وم و كم رات بش ٭ تب × نکا شەریک

Rgنا رابکیسام  Ll a e 
 ۱ | نالوا نیز ۲ هلچ هدر طخ رر زجر یک هنانا,دنول و ات وزان داسو یکم

 | ی شکن داف یا E ۱ضب نالوا رعب ندنلا كن دهاحم
 یغلداوا شع ا تس درد هل سسح ی قوا یراق O AE رر هحوقو

 ۱ هما لابح ردشاو كالامهبا رکی چک هقسل ندر ه راحو هلوک لزوک ردقو

 | لث ای هتسس هر دهر هدلاح یراق دنا وب هدندیما یس هم دعتریسا یرداوا تهاذ

 ِ یدنآراشم الشابهکغا ور یر ها يع ندب راودمهلوا

 رابطا ٍز كناشاب یلعیماحی کا نانو یاو نوررط لاو> و و

 هدن دنواوا -هدنلا یرلهداویراظوا ودننک 29 6 راد رط ول ھيا هاا راشم تولوا

 ییتیتفوم نادنحكناشاب یلعح رف 5 ردنا سلوا راعا هتف رعمكنا

 كندبلع تا ناک را ضهدیک اشابدیج لبلخ 7 و 3 ید هکچ

ا E ہن ےس ر 4 ناسفط
 Si 8 ا رو 

 eT | تم لهجو ر یجد یراندنا تیام کارلدلوا

 ۳ یدرلشاوا ن نمردتا اا :اصو رعم نصب یعلدلوا ۳ کیکآ

 1 لصاحراواخ قوح كب اسب وه < اسو نیس ممهدنرهت نابود قح



n 
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 هک شعارید ردیا لقن هله جو وب نتارو صد نالوا ۰ دباب وكنا شاپ ىلع یدنفا مشاه« ردشابا كرادتیخد هبف اکع “وقرب قحعارابدشیا «داضنقا نخ
 هقفدر هدرا یغردنلو ۱ راجا هکر ؛دب وا .حآیرفسهتسور هل تو ها ۶اهذا | 1

 ی داتعم ae A سای مابا رک و نا زا رک هکنوخ بونعب ۱ فقول |

 دمدآرب یهبقرب قرهلوا تر ابع زانو اقراط شارو هلآلایذک ( لوموغ )|
 هدنر وصول روا جات هناعن اخذ هقشدبوئاوا هرادا هلک وف: ردیفاک یاو 1 ۱

 قه
 تاقلعتمواب رقاودالوا كعابتاو ع است | هعشب ندنس هطفاحدروب و هلق هرزوا

Xx | ندز هل بقر اسو حیسباش نال وا نمابرقاورفن ك نو |(« مو وغاب یشابندنسهراس 
 ترد هب همانا هللاا ا یراوسهدرک كس نواندراتات موقوكسیمرگب ||

 هکنوجهدمغب دراو هنوف رهننالوایرونس سز زج نامطنالوا تعاس |

 هنی رزوا بود وق ےک تاق یکیارب دلتا ردسفاطلاقیروف یزرکا لاف |۲

 هن رزواو بوروفوایمولوطلواهدرارفسهلوقهو زار دبا عضو ییولوط یرت |!

 كرعورور یابوقرهنهلبا مولوط هایوب هتشا زردنارو رم یرارهن بو |"

 ینیراهبرقو شوراوكنس هعلق ز بقو ههلق موک و یرازاب هک او كن هعلقوحاو |
 هنک وا روباطو قماقلب هع اتغلامو قالوا راشعا هرساالصا هلا ت رک ||
 اوا زم اة شات بود لاغر ھن هرزوا قماعر اف 1
 هعاق مانو شا ر و هوک هارو رم ندفرطوراقود لااسهمط هرکصتدک دتا ۳

 یلاروب. مب رق ملقا نکردبا باہب وبارخ یی راحناو فارطاویزرهشو |
 ییرلتعحرلزع دوعرفظ دونج هلا ناهتساول هسورو رولاقهدهاروتعاس ||

 هب هیلع تاود هل ادریکاا«یفیدلواش | طمضیقحارولوارونح هکعا زانن

 دمرت یاروصدقماس ۱ ورک مدارب ذی - | تافاکم هر هنخر يکیدالبا ۳

 واد هیانا سده ینماتخكتهدخ غیدلوا زوم ام ںانج نا ھڑ دیا نالو |

 یمهماکنه لاتفو كنج ردق هب یدش هسکارج لئاسفو شرد اامد

 هداز ندنودنک هرزوا یرادوخ لوق ییرکسعكرتهدنا وب ندنرلک ده روک

 یلاو, طقف ردجا تهب هب رت قرەلوا طولخت هل رکسعكوت هلع ءان زرونکی ||
 رکسع ردق ییدتسا ندنور رطهدنف رط هرس تده هک هلل وش تولوا ردنقع ۴

 هک ردیلغروک هدهباغتروصهدنارظن كرهلس لئاسبق نک هل هدنا باج
 لاق هب هنس جوا هر رواقاسسویو هاک هلوصح تهدخ هرزوا یلاعهاولد

«۶ ۳3 



 هللروص ه یر ه دنفا ابعع قرهلوا دشتعم هسو دن قلخیسوبق هل هد.کا

 | یس ود زرواوا ره٥ هنساتنو امدو هش اتو ن رفآ هك ودنا دونشوح

 ردیقیکرب شمال دیشیا یراهسوک یا راک ادف و تف ادصهداعل | قوقویراغیا

 ۱ . هکر ید بودا لعن “r مساههدنماقم ناب ی رلتفا دص هحردو

 توواح نوردن | ماعط)ا دعا ag | :ا ےمااکب هرزوا كع : ماعطم ن ار نوکرب ساب

 1 لاک هسا و هد ردا ن۴ ا : وسار جود ت | ماف هدروص>

 .i ب اب لب اد ۷ ۷ شوو ج 9 E 4 نتاج

۳ 

 ما نم هد یکج اک اب ید نب یدلاط کون هذا رھ

 نوردنا را :لوپ هدنم دد یر هلوا چ اسکاد مد شه ةي هرشط وند

 دنآیرلک د روک شخدرونوا: نکلاببور دننابكناشابرب کھا دک دا | ماعطیرلاغا

 دقوا نیہا د راه هنس هظداح كرع دنفا ماشخا و هلتدوع هب ورک

 بوتوط ن دمهقادلاحرد هاکهرتسوک یب دوار بدت | لاّوسهشووا>شاب ويد

 انس هیعادكم | مادعاولتق یربقف رةش رضاچهن رب رب هلیاراض> اهنادس
 نوسنلواوفعهزکو ب رداکد فقاو ه هیضق مدا وپ بوش نارا راسنکیا
 كر هیدرونلو اتازاح هسر دناروص# هرکص هدول وس هب ودنا 3

 اشا وتولا هاب > الس دعا يو رل,دتبا ص الخ ند رالا یرمقف هالاح جوک

 هدروص لد لوب رع رک رب ندرزب بويا کا هد دسورپ و تصح ر رع دنا

 نامط۰ شورت هکر کم راد در دنا ناع و دهعهرزوآ قالوارود ند روض

 هلغلو |نیشیخد هیسو ربولوا لئابفشلوا نام٥ یک زرهرطرب و یزرانات
 ر یب راتح او باوخ هلیفوخ رب دشب ریار رمز دنفا هدب واکیرب هک داش
 . قانیمو دهع هلهحو وب هدنرلس و رلشعبا م ایف هنس هظفاحص كاشاب ودنا

 | د ق ع هربثفو فواو هلاح تقیهح تشاپ ر هک مدن وب تب ارغ شع ا رلشعیا

 ند و شرف بوم هډ یشرب هدسلاح یراق دئوط ندم قات نکیا لاکر

 ۱ یدردبا اشام

 o هلچقوچ كب هلهجوو اشابیلع هتشا
 ییهبانا هرکصندک دتیاراع|یقجوغوصح ورشم لاونمر هکر دشلوا قفوم
 هدنسوشراق ن“ دولا ملج خد یلئابق هقشپ ندکدتا سسانو انب اددحم

 یک نيح #۷



۲۳۱ % 

 هست اه رکصا دک د لکی د حوت لک كل شخ هلن دهکده اش بود
 یربکت كن املک ەد 2ا رهشو ۴# یدالوا منح > هنا ٹا ھهج ولو تاجاتم بو لبد

 ردراکج هتسوک تمارکر نوک یکنرابیراترمضحمدنفا 3 می براش ۱
 شی وردرظانهبا رد یرلیضع و نوا هاش اب هلکسا یرلیصعب یر ود

 قمالوا تاروهط نوکوب هتسلا بوقیحهش زارف كن هب اط نالوا رتمعت یه
 هننابچ دییاشاب ر ؛دلاحو هکر دیدن | مشاه# لر دنلوب هرزوا اراظتناویدردلا#

 یفوط ترازو امده جح رویلک نه دیس ندنو فون نوھ

 بوقا قحا ید ۲ وهلا یدنروک قاصسنالب و وهدک د روک

 یکج هک تسلا هرزو ! قلوا ق را كناشاد هد هدا مده روک یشرب

 تراشا كناشاپ هدنراوص 4 تعاس نوک لوا مقاولا فو یدیا موز
 نیدهاحزواهندکی هلکع | روهط هتف ند ةردلوا شر

۱ 

 رظتعوبولطم قيقا ین هدک د اک هایفسبو د اعم ۶ هتشابهلکسا نوطو موا

 لاژ-یرادورو تیفیک هنیحالءو سیر بواوا مولعم یکو دیا هنیفس نالوا
 دعاسردس+۶اخ لدیح وت "داف ؛؟هدیکیا تعاس هل لوا هرقدنوا

 یا وج یرلق داوا شاک الاسم اما ق ر هناو نک رج ندب وس هل رونهظراک روا

 تامارک ریاسوردشلو ادودعءندنتامارک *هلج كن اشاب لء کد تیفیک و 8

 هداموباما روی ما وا نا ن دنفح هرم اد | هک هساک م زال قلا هلق یسهیلجو هی 1

 هد رج تبث ن دنغد دل واناسآین انا ییغلوا یراعولعم كنيلاهاو كنعباوت هل

 لاو یععگو ہد اس ههحا ود یر هدننس هب ۱2۰ و هلن و و ید 1

 یعاماو یسکچ لا ندافصو قوذهد ورول وا هدر ر یر طخ نالوا هدنسهن 9
 ەش روغوا یدنفا نکس این و بو دارن ب ا

 ردشتا میرصتور ر یدنفامشاهوپد ردقوب م ههب

 یا او تی یاب اوا % بولو | ناهن هدانقر " ر هاک و نانام هدابع هاک نما 1

 ضوْتم هب یهلآ 0 .ةح هک دافم یسیس دقث د یربغ مهد ر عل 1

 نيع هکلب و تءةفوم و ك ر یران :مدخوب كناشاپ ىلع. دلاح ینیدلوا

 یکلشکنرغ نالواهدنهح ى طووتلودو کی سا ورد یوم کار ر ردتما زا

 نوساواشعا راشخا قاشمو نر ردود نوح الصوت هر ره یا ۱ لبس



۹۸ 

 همس

رعت سا دسقا ز ارب هلتتشم راز ھه جد حرذلیکو
 A ےط | ولح تودنا ضا

 یی 1 ر بو وا ی ضابو اباد هر

 :بواک یوفجوفراندیشران دلی فی دنلوا ثا ار>انم رک د ردشولف نحو رف

 ۹ یدژرووا نا بج هز .1دوک وا انوا

 كا ولا هبلوصفو رب یا تو٣ وب هر زو ا ترک نواو ككا ۱ هلن روص وب

 2 یدرولک هناوا بلح ندتداعسرد یکل هنس

 نالوا شاردوک هیهیانا لیمح ندنداعسرد نوجا یس هنس رکسناسةط
 ۰ هد 4اا هر هی انآ جو ات هر ونس ك هنسقس

 hm ا یواش هد ۵ جاو اوا 3

 ۱ ین یی ریهلیح اشاپ لع ندنغیدلاقرا ندر اخذعاونا هبساهدرالبک

 | :مدنفانو دبا قافلا یس هلجب هدن راکدت امده ثعیرلافا نوردنا لاح وب كنا

 : ةناک | هتساب ی دلئاف كيل والام نوا مز هدنصوصخ تالوک ام داد نھ

توم ۰ نه هلج هدر وهط رفاس ر درلشلوا داتعمو فلا
 1 ۱ هتساپ نودنا 

 رور ماشا یلعهدنراک دید زرد ارضا جالقنان هد ۵ سل ر جد نوګ ارم د: دا

 DS یعدنک ن ردقوت تخاح هی" رادت چال بودن ارلاعد هنءابنا و نولو ۱

 | یخدیعابنا هلک دردیفاک یخداک, رک دسر دیا لکا هنر همر راد فهم مک ادق

 2 ارد رشت ود یدل وا رهظطم هس A ی رب> هہعدأ 3۰ رگ دنفا تن یو هند ا

 1 ۷ ردشه وا ترساب مه ۵: لو انتو حب هتساپ هلا 7  "ییوراط نالوارسضحامنامه

 ۱ ندنلاح اس اه هاشم شک ندبقر اه ادوسوک هام ار دو و ن ول

 ۱ شیب :دنصوصح یلاصبا ندنداعسرد هل تفو کب همزال هاد نکیاشعل ول

 || ندنکیدابا تفلاخ راتفر مک راکز ور ی د ندفرطر و ندنفردناواریصفت هبت رم
 1 ندزاناکرزاوشزاس ود اراض | ر تک وه داخ یغیدلر ارم مک تم یلقور أتم
 ۱ هود نخ راهنزاماروشب اولح فار هرلاغا ماشخ اوب هلبا ار قتس | هک ار ادهمرب

 كس یا ندکعا دک او هدلودد هعروپ و 0 یتغیدلو | دعا هدعابناو

 ۱ ی هدی داش یاکتشذک خاورا هدک دا راخا هر اشنار کت دانا

 ۱ هلکعب ادن راشو واح هدمت نوعدیعاجوبد كلوا رمّضاح هغ رش عءاج نالوا

 3 اشابیلعهدعیو بونا قزز اغ هدر وک دم مءاح ہرکصذ دنا و اتتا ولج ںواک سک ره

 6 هتسوب #



 دشترانآ یک یراشاطرهم a وا كح ی روصشوق هدنرزواو بولد راقج

 ذخاه هداب ز اهداضعل و هش و رغ رشا نس هنادرهاراصت "دقناطنوتلوت ۱

 ردا تیاور یدنفا متاهو دیدردبا هعیاسو

 ۰ ددیانآ E ار ر دعلوب زوط a ىتتدنلواناسهدالا ۱

 رب و ندنکیدعا راتعا هب هربس يلح لئاقو یدیشمکج یسپدنفیصز وط
 جات هکعا بلج ندلوبنانسا ینعاونا هلوصفو كجو هل و رو
 9۷ یدرونلوابلح ندحراخ جدقیفد ندنعدلوا نم مرکد ان ۱

 شبا وب هرز وا ترک یشره هدکدتا موت یتراشكنهانا ارخوم
 نوا نالوا شل نادت داعسرد هعفدر یخ بول یک تچر ههاخ یرلادسا 1

 زوطوبون ااف و [ندنکد داكەي يهجر د قج هيم هل. راقيح ندفر طظ قرفش هلت ۱

 هدناکش مارک هدف دنلوا 2 ط نول رغوب ها یوصر ک دا را نر دلو ید ۱

 صاخنانهقسنوم از < دزفااشام ابعک هدک دلروتک هد رس نواوآ فاك | أ

 ور اند وقرب ارب لب رام دآجافر غار نکی رازول شاب وش هلت اا رلاغاوب د زم هللا ۱

 نداروآ مدیا هدنیصنم هب رصد هکیدید هنساب هرفس نام 2 نوری ۱

 ونک ادن ود ههطق ر هد لامر دشوار دک که دهع لا لو رغ |
 رکیدندهقرا هدق دلاق هل ممر, هري تنع بود اتک رح ندنآ نیککرادقوج
 یرمقب رطوند یدلوا لب و هلیدتتسوک ه دیلب :|مورزگیصت ۲ بواک رادفوج ۱

 هد رکي دلک نوش هنهاکش ..یلوملک هل انان ءفطء جدن دا روا هلکع |لیوج ۱

 لصاا قدنلوا هداما ود یدنلوا لب وح هددناح صراف نگیصتم تا دک ۱

 یدلوا هر سمه راک رت هتشبندفدمهلوب بو ارابصهدنرزواتآ هنسرالماک |
 رککیدروک و شا بوم هویج د ینا هد هسیا م دلو ا یصار هنس هءلوف نابوحاضلو ۱

 ل ردا راذکو تشک جاتحو جا هدنابا و هوک هداتش تدش هللا مزارادافق |

 هسا ر روب ناسحاتم خاص هلکاوا رد هنرههرکصتدنو ملاع قازر یاو ۱ ٠
 کش قوح هی یراب بانج ردمشعا دهعتودد مرد ارکشتورپ بوبعدردوش ۱

 وب درا ردافق مل مدنا ماسه" كلر وی یدابا ناسحا یمعنوب نوک وب نوسلوا ||
 هدهیانا تیفک ول ر دشعبا ترمشابم دلکا كرروس هزوکو 4: زود یزب رع ا ۱

 ردشلوا سرد لور هنن د ھا نکح لجن هر ره ضا ۱

 شارا یم اخ ندنزوزمن بونلول تاددحا یزو لی هد



HM 3# ... 
 ۳ هک یتیدلیا یس هل ینمرا

 | مک داک a یاطا كز ەئاکنح هلا هنایکح ق ود رط

 ارش ارو یک روک و یزو هرزوا ی ..فخ ناعلعت كناشاب :رواک دک ضهب

 ۳ اشا نکس رع اراع ندرلهناکن ج رد ةو یر غن د هدزرس چ ھںوداراضحا

 1۴ هدب , واوا عج یجدزسردت الو یک رب یس ارو رکیدتا تمد > ردقوب هزع د دفا

 رک ها اصدت سا تصخر هتساشلا | اسلکر وا هلع لقتسمرب هد دعلف ح راخ

 ۱ A 5 یدا رروم هدعاسمیخد نمدنفا لب ارعا روصق هد هص وت هدزب

 :لایصعسا تصخر هاعدقت لاکص رد نوکی ر ید رابتهرا لاحرد
 هنوک ندنوکهلب راک ا اسکو یب هلح مرار حورشم هجورپ هرکصت دک دا
 لوا ااعر نابتسرخ هدنشوراو هعلقرب هکمادامور دشاوب قرت کنش ك هناا

 تروصكصوصخ وب و درولبکچ تجزهدش ور یتتهدخ كدحرس هلوقموا
 ردشع ا تاور یدنفا مشاه یتفیداوا رکشتمونونعاشاب ىلع نیئسلوب

 8 یتیدنلوا رفح رویف هدهبانا

 ۱ 9 بس هلا قلخ لاب 9 اه سو نا

 ۱ نولطم لدن لصل دعا بود ارب ساو ندا یرلاعس هدقدل وا قاو توادع

 ۱ و و E ندنکیدلک هوا هلدایمهسن اهن

 ۱ a ۳۱ او نر نرو هات

 ۱ ترشامه هم رف> وب وڌ بقاعت ,ه ید ر رب ید رانروک یبراک دشا ناهایمو ترم

 | درذل هدنقع جالوقرچوا رشیکبا هدا ز ندزوتوا هدنذ رظیارب هل رلعا

 1 فر زوا قلو یصالحار ۱ کلن , رایضعب ا ۱ واد ىراولوق

 1 ر 7 | جالوق قحرب ور, كر دیا قداصت دا نالواو وفلصا ن ۳

 ۱ قوح تولوا مط عربه شر م دقزا هلکدت | تیاصا ه . رزوآ ی لز

 شاو ەدنتلار 3 یهاسا قرهلوا لاخ بو وروخ هايکو« اک لاقت ا رخنام ر

 ۱ یادت $ کد ۳۳ رک دیر روا دنیای ۳ د دشلوا

 | رلیش قوجرب نوکر هو رلیدلشاب هتک لنا رە یرار كرداكرادت هنکتو

8 
 2 ¥ بولیراعیج #۴

 وک ین



 شلکندلونا رسا هرز وا یسهفح نایت او نیک :ابّصارادهت شو ۱
 ناو در رو فن و ا A یهناکاج برو نالوا 1

 ران ول ایه طخ د ددوم ا ی ه 1 نر یرجو راده رخ 1

1 1 

۱ 

1 

 ۳۳۳ ی سوسیس مود

 هلب و نکمغوب تلخ ر تسا رس ندر هناکنجارظن هنغر دلها ش مهروب رادنصا |

Eهقوح لار هدنروض> کلر دنف | اشاب و هر  

 مسردر و یناتسعا كمکاو تاو سرداب صا یش داری رچ هلا سالا شش

 مسرواوا رهطظم هنا او هدک دید نیسرولم هول هناکنح را دقم هب یدعش |

 لاتر عر لاحر د هاگع د مر ر رسو سدوحووررپ وینی رفد كن هناکنچ كيب |

 یجروع : نیکع دزردورو هلن | تعافش هن ود بوردزاب |

 هد هع“ ر تروص.دک دتا عد هاو د وریدزا لاھ تر ءر لهجو لر اهناک نچ |

 یتبدلوا ورک ےک E اهل ر ههصول جد ر ا نانل و هداك ناش

 ید ا ار ا ورڈ بولو ۱ بص) یا ی رح قردثلوا هدعابم زی ۱

 قدرا تاج ن دمرګ یت یدب ناک قرهت ا ارجا ینل راد هب رج

 سا قلحرح هی . رلارقف ۳ محو قماعلا جارح هداب ز ندراب رول و

 هدناد,هو یدن ]و | 4سات هننرل مسابیرچ یساناصو كار و نا ۷1 رطيراف

 یادم فا مثاهوبد یدلبا روهط را هناکنح > هداب ز ر ندد > نکیادوتف,هناکانح س

 ردا تبلور 1
 2 اسو اب وروابوا وا كع دتامرب ص رکو تاب دم الصا ی وب اط هن اکنح ۱ ۱

 یلبصا كرل وب رارع | للم هلک هب ه دلاخ ,یرلق دنلوب هدا هرم للم و

 ندهقناطر نکی هددنهارظا هدنلکاشم كنب رللاحو هننهباشم كت راناسل |
 رونو الصف دتا بابیراف دلوا تتشنمو بو ا

 یییدالوا نایب هد ۳ تور و یر 1 ۳ < 4 دم یرانو اشا یل |

 هنوکرب یر رهبولب رآ یاصفن :ص تلم ندیا ندعونطوت هدلحر هرزوا | /
 نده رکسعفل اوطهسا م السا لها نانلوب هد هیات ارواک مز الىم اللوقهدشرا ۱

 راما تاسا هلن روصود واز درون یر ا نم دلو | نزا ۱

 ةا نا :هدرب ز زدکر ؟ قلو | یتیم ەل راکفا E قتندمو" 1

 نالوامزالهح رهشیاادک ج د یهر دن |لیکشت ر هلع ر هجور ۰ اهرا ترا هلعحو (

 9 وأ اطمیلهست كوو



 ان را رام r 3 و دعا نوت یک رسول سالآ نور
 | ا نيه م هندو هو ناعم هر ادعا ل ۱ ول هک هب اشاب ییعبولایرب

 | تاهیهلر هی تعاطا ید هتاودرب راک هسسدوواروریکو ل هيسور هرکص
 0 ۲ رس یرب ندا روع رسحالب یراهبا ردفو هلا لح ردش ندنسارعص

 رولیب هلوالص)یسهم رو بیدا كنم رانی | تعاطاو قرصت و طض كقلخ
 || یس هفاط راتات هک شاو روصو هصهذو شلاط هرکف اشا لع ود

 | یردایشاد راازر«ء وه راناطاسن کلر داک د تل مر رغیص دز :>ووآ هلاعفاولاین ۱

 | ۰2 رب ندزرانات هلشک هز و یر ندنرازریمو ناطلس هک هل وش بولوا هدا ز
 | تخاو لتف هس روا وا ق ەر دلاقلار ا رکا دک دهرواه رک چو ےک ح الاس

 الرا ه-رولاققاب فب رح هلب هدب ورواهدا زندجوا رکاوقلوا
 || هدر وص و شعا ندان کنج مد نونافكاب ۳ هر دلاق ل اهب ازربه و هن اطلس

 لباق یرلطد رو طض هداع ییدنلوا بصذ طراض ندنرا ګا ودنک

 ]| ررادلعو ادهکز وتواواعایس هادزونواندنر ازرمم هلر هعلاط م نکح هلمبلو
 || هزار ادل ورزون وا هرلادشه و رقرقهراخا هلن یس دظفاحنابوق بوناوا بصز

 ۱ یرلتارب ندنداعسرد هرزوا قلرومب اطعا هک ارمشد دب دنا فتورشم رکد

  هماظا یرلفلوپدوجومهدهانآ ¿ ناودد هل ارفن كيب ینوک رجب هردو وک

 | توئاوا سالا یرلتءلخو اظعا یرلنآرب ها زرمروکذمق ۳ 71
  بوقبج ندقلازرعم ازم رفن "روئوا هکنوح »رابدلردنوک هن رب ولر مدعب

 طورش ی کهن رکسع ور و اد هدنذحم تافاکمو تاز اح هلب , رلذوااقا

 اضعب وجوا هعج ره دل هحو یرافدلوآ رونغ امور دلوا شریک های نولاقو

 هلت ر وصوب # یدا زروناود دوحوم هد انا ناوئد هلا یراوس كيب ترد
 هدعب هدر هسارادقم ک هچرکا بوئاوا لاخدا ءفرمصن تح ید راانون
 ناکد هد شوت یقداهشتا خش تواک هب هو هل. رلقاریپهدنرفسهیسور

 ر دس هر كفرصتورببدتوب یراق اهب را هناراک ادف

 دک اظ كره اکسل

 قر هلو 1 یک نففر طررا دهب رخ بواو |لخاد هل یشترب هنادعموفر ھ

 ١ ۱ هلا ۳۹ ندرابات و لب او نام یئ داخ هزاکح نالو امان و یسنم یل سد

 یسادنهک را جوق پودبا روصناشاب ىلع ینسهراحكنسهلوا جارخ اره اظ
 | یناهنیشک هلباراض> |یناندننددلوار دتقم هنسارح | كند 4به لا صم هلیوب

  ۶دنا ٩



¥ cto ¥ e 
 هدک درب وربخ بولک ی جی ابا نعددلوا شع ارس ودخ ای جرات زنم 1

 ےس

 یب کک رص ا هدایأ بورا 9 یس هن هر دش هرزوا 8 شا ب ىلع ۱

 .dû و E ۳ لار نیما وس ی“ ا 1

 نس هب رق كب اركدح ییغوا ناز هرن دنا لاوسو در دلګ هن قج هثلوا تراغو ۱

 ردگر کم منا شخ هعراشادلو یا او لایک و لامو بار کک
 كب ارک د چ هلکع | تبفیک نالعاوید س ارس | بور دت وط ی واک دکر فت یکی اار یز |

 رددد هعاق راوحونرف كد مدنفانام | ںواک هراشاب هلاک یزرا دف رط

 نونتروط زکر وسار هکیادنت د ها یزرتسا هدا هاا
 هددسلا شهردلوکر بح والوداحر هنسادنهل ردقنرهاشاب هدن رکدخا زانو د ||

2“ 
KASS: 

 بارخو داب ر هس ردا هج ول هلع هنر ههدلاح جو دقیچ هر شط ند هعلو هل | لاعفنا ۱

 اب ترعو مولعم نندنس ۳ لاعفا یکج هدیآ ۲

 را ی و سا ردیو ی رس تا ره |

 كن هراجعب هلب رلءدزرلرا اهدافا اه کد رطهرگ صىلاو <= | ل ص هل ردمزال لامتتسا ,

 هدلاح تی دلوا یشدا كنب رایضعت ندنسایقشایس هل ف قحن | ویلو | یلخ د ماتا |

 نوک ی کنراب ن دن گیدت | مرج فج هلو ا بارخ كنسهب رق هسرولک اد ۵ وچ ||

 ندنعا دلواشم هل دناماو یار هل. | لهم نوکر ويد نوسان ډم یرریسا ره دفا ۱

 هظداحیرمس | هرژوا یتداعدرول بواب و لهم هل هحو لوا هندودنک 1

 یشاار ھ اشاب ر ىلع ح ر د ردشلبا ے ۱ سل بور 2 هب دعاق یسادرف كردبا

 یدنفا مّساهویدیدردبا هب 9 نو لش راها کح لی اف (طا هل وب ها ۱

 رلبا تیاور ||
 ¥ یراهاظ) كن رراتات یافون و

 دنصوهداسنغو رنالوایرالوصحتراباغون نالواشلواناکساهدنم رقهبانا |"
 هب هبایا هرزوآ كد اتال !dea دهوا ص عل و كعا تخورفیراقلاب یراک دتا

 یرلفدلوا شما هد ودا ۳ یسود لا ن هاظاب اب اهدقمه.دن راک د سک بولک

TYید را ردباتخورف هلا  

 هتک 3 )3 سست

XK ٩ 



 دلذملوا رم |یرامادعاو لتقنولیدروتک هل روضح كئاشاب هموق م یاقشا
 و>رات هن نکا شع الشان هکلدب انا رعودد ن وسم الس هناق یرلهرزو سال

 ۳ رولیدب !نابرعیتس هنادرب تحو شمالوا ضراعشالنو قوح الصا هکر دم

 | شالت هلب وب نوڪن ردبیع بواک هبض كب دجعوجران هدقدلوانازراوراز
 ۳ خو ردا ا یو ردو ییاهنواقش نیسرویدبا

 ل ررحلاونمر ید یر اس بوئلوا لتف هدنرا ههجاومیرفنرپ هلو
 | اعاد نا اجر /هرزوا یس هیفخ نایلعت ك اشاب ی نک رولیدا نار ءهرزواقملوا

 | بودیارساوزوی تجمع ۾ :عار داهم و هثلسح ا رک دم مدنا قرهبالغا

r۱ و 9 ناش هل. ادا : سام  

 : و دور ف ںواک یراندزواو ی هب هدم س

 1 ۲ هسر ولو ندیاو قءالوا عقاو تالهداز ءارح هلوقم و ندرارناسكلر ؟ و ندراموق مع

 / ید ر رلو الطا و وقع كرا مود ره 4. ,طرمش كم ندنتح-نولوا یجاوعدیس هاج

 | هدنرافدئاواراضح | هنیروضح كناشاب بواب راقم ندیک هل رلعت اتعاغشواحر

 | هدنصوصحخ نیعن کر ردشهلوا هیلخ یراءدسكر هر رد سا نبع : هرزوا شر اب

 | كنيل هعلفدعرايق هلب وشردشلوا عقاو ی لک كيارک دجشوجرات
 2 اح ی رد هطاو ا 3 هعلق و

8 
 هرو بات که رود سر دروب بش را

 ۳ ا نوصا ی 1 هو Ta ره دام

 5 لرد, اطس وت یر راس نیغلواشعد مهدنانیعاکوب مردنک هتسودنک

 ۳ - هنر هطقفو قاب وط انثتسهیسهدام او 5 به اش هک هر , وشردشکل و یسهروا

 م الا فو شخ انیع هر اروا هراس داوم هلیط رش ك هرب وریخ هاشاب ر هسر دیک ت قو
 | ۱ ردنا تباور یدنها مشاهغیدلوا شا! ا تابث هدننع هرگصخدنا

 ۱ < یییدلوا ریسا كنبناک كرک هلی رادقوج نوردنا # 1

 اف رک دم یلغوانا' د یدنف ادحایلرقاس یت اک رک هل را دفوج نور انارب ۱

Lx۳  



 هک ۳۲۳ %
TSسو  

 لصاح داما بوردتا نیم هرزوا لت اق تداعهلا راضح | هیعخ ی هسک ما

 ندتعیدلوا ی دسر رونلوا قالطا اف كناشاب هک وح درکصا 21 لب

 یک كعارلت انعو تمهق وج ك هدنفح هرکصو كمر واک ا نشکر نالوا تسد

 وحرات هدنرب الراهب رقیهدنراوج هان ا هک ر بور داق ین اغا ناحل و هل اررع

 اشارا شمر ورارق هرزوا كمرپ وربخ بوک هجا و بوریدنالقات ییارک در
 یتسوسقهعلق هسرواک تفو هن ره ام ناح یو قحما ب ويعا ہاکی هک ندهدضا

 ردنا دیک اتو هبشت یک بودنا ففاو یتطباض یرچک هرز وا قچ
 اگر یک دک و پور دن الف ات ی ۱ داانا حو رشم لاوتهر

 شواح ساو رگ درو هملبشأو صاو ك اشاب هدسلا و وک ایم

 هلج ندنرلک دا بان مدآوند نوسلاقنالفو نوساک نالف بووگ یرلهازو

 هنسو هاش اب بودب فا رموبدردن ابر دراو یشیا بب رغرب هنبكناثاب لوپ
 هدکش | لاصبا هنغانوفكکب .ادنمک نابهاشاب یرلناتلوا باتا هدنراکدل

 هک فو پا انا a ی لی هل دا كد بو :

 قیرحاو راضحا یکی ادھک هدقدنلوا رادخا هباشاب ینیدلوا ماع را
 هل.عابتا راسوید نوسلوا هناکی هدهرآ هرکصذدک دت ااعد هل اعيد وت هنغ ۱

 فلکب ادّفک راهنز هرانلوا كحجهدنک هلبا داشک یب وړو بوراو هنسوق هو

 تصخرهنسمک كدرفر,ندارو بود حارخاو و ۱

 زادنار طظد هفا ارطا بوق صادق داق سوق ؛هلق ودر رق

 بععرد > روک یس هلوش شاآ اند 2 | یس هب هد ۳ > ندا ا یناح ر

 توئابوا ییاهاورلواع E ادنا رادوط ندنرب ره كن هم اطر

 نان روک شنآوشبو ریدحآ نب وبق دعاقهدنرلک دلک هراهب اطبونالح /

 روفلا لع نود: ا ج ورخ ند هعلف بقاعتم نب زا هل ات ل اک هدک دنناق

 هدا زکر رفنلاو ىسودنمک هد هس ارلشع | رارف يا | كوف م ىش ۱

 یوو اسکا هنس ا دک لاحردشع | قا کر وکر وم ددعر تقوا وا كناشاب /



+» 

 1 او نسلکوكناش 3 لذ 1 3 ا یا 9 فر

 ۱ هب هیاعتلو د قافتالًبیسدرب نسرروتک هب ههلف یرغوط بوآ ۱ ندنام یاو

1 TRE کل 2 ek هررواكعا. 

 له وا اع سا یعب ا سورا هسو رو 1 یار ؟نیهاش ندنامطو

 سرو تارا کرد یارگیهاشو شابا خدود هپ اة كباذشک

 مردنالاحر ی« زاباو سکر چ بولک هلا سوررک اسع ولتیلک «دنفرطیا 2 ایکیا
 ِ هہاع ءار دس و دموق رھیا رنک یراهدآ ضهب كنلغو اناغم یغیدلوا شعد

 یارگیهاشطءفردشلوا هدان راه دتافر تال رمستشما نالواهدنق>یارگنیهاش

 ۰ |یلغواناعمور داک مرالكع |لقن هن لغو نام نوادعو نیک نالو | هدنهح

 الت 2 ر ۳ “ + “© هم 4 « رل اچ ا هلغمالم الا رد صملاصنا هسلاها هدانا هلسهمعاد کرکف رط كتا کها

 ۱ ردشعبا: طتفا قوا تمه فر ےن دنفرطاساب یلع ها راحت بوتر ینآهجورپ

 ى لد لوادخا كنلغوانا ۳ رک دلا فلاس 9

 حورشع لاونهر كبیارک دم وجران ولغوا ناغ ند هسک ارج یایما
رب هدکنا هلل اغا ك ۱ رکذیهاش

ات هنس اوه ندنراب رن رس نیک چهد
 ۰ یرلتلوامی

 بودی بصعو خا ی ءان اوج ىل هداف ,o :هاکشب د یسهعاق هر هدانا لر مع سا

 :>رک | هلسود هع* آیدردب ادر ر ورک قرا ا ك 0 اوا ی مان 1

 1 بسا ت نیل ص٥ رد اکر دلرب و یے ا هژتفو ندیریمأما یدباناسآ یسراح

 یاس ول ی دم رارط د كر د.ا تد ارس ید هر اس لاحول A ها ۳

 ناهدا نسا یخ دیس ده اا طم یی هلو ا لکشم لاح هرلش اب هک اول س هنابغط

 ۳1 9 لمح ر دقن کن ىرەي اطول لر یزد هد انا هسا لا ەن رهیدرلبا

 سا ماکس! قر هنلوا عضو دملکهراوبق هل اح رطرلد ص و کو مظدن رل هاط

 کا اولح تفوقح ها هن- ن ہراح ی هدأنو ومد دكموق دوا 2

 یرلناوبح ندتلابوط واک ا و ید اے تد اهر وک لاح

 ضب راقدرحافقر هر آ دفن ورت هداج ورخ یسلاها هءلق نکلا هدندیق e بولا

 عمان دل

 ۰ اناج لوو اناا نالوار وه ثم هلا تعا“ لاےز داش اب یلع حرف بقا وتم
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 یشاب کوب یدیاراردنا افتک ا | a ۶۱ رسا یرگیدگ بویلوا لاو درا |

 el ھال شهرا 1 ۱ ۱

 موزژ هنس ر دما تماقا هل ارا مما هندن اج یلب امور ندنفح هوا لاح ندداتیف | |

 رک هلفعلوا راعشاو اهنا هتداعس رد ندنفر ط اشاب ىلع تشک نیکی روک

 رادش اهنب رل تلامس او بلج هو رطوب كناطا-زوک ی 0۳9 رد رکو كنسودنک ۱

 القتسهو ها رحرح هل دو راکلتفح هن - لو دن ؟ هدددن اح ی !موریح بوتلوا |

 ندکلک هلیدرس همهاور اذعا یخدیسکیا | هد هاش ردنوک رشامەو هس

 ارات وب هدر ر ار هلبا تالکشمو لئاوغردقوب اشاب یلعهر اب هلی راغ اع اتما
 هلیس همعاد هاقو ندللخ یب در نیس وم تاماطد کام ابق كرد اعد اداسف ۲

 OE ىلاخ ندعلوا راکعاد راکفا راجود ۱

 ی هدفرطورپ لدب هنتعوکح م رق یفیدا وا روچ6*یارکنیه اش ی دندهرطر ۱
 ناب وق #یدزلو الاخ ندداسف هلس هبعادقلوا نربسد هنتساب ر دنا :

 بل ام یراتینما جد تالاق هلغلو ارخازراهدااحوب هس وا ین رط هنوا كني ره
 یسودنک هللا كر هد دانا یس اده اشاب لغ ۸4 نااجرودنک ق را
 ىساسۇرو قلب هم بوواو هل مان یلیبح هدنرخ او یس هنر سناسقط ۱
 هرزوا قلوا دوحوک هد هعفادم ما یسهلج عاعجالاب ,داروا یزرایتخاو ۱

 كيتردمه رکصن دفدنلواهب وسنو مظنت یتصم ءیرلقا هتاو داع اید هلب راراتات یاغون یرادقم كشن نوانانلو هد لاو وا همش ندک دتا نيڪ ودهع

 كر هلک هنفرط هدانا هلب!ناطلسیارک دا رع یرارابتخاویساسور لئاقردق_

 ترش اہم خد هئو راغملأت كنب رل هلق ح اخوطن هل ایاغون ناالویهدلاولوا

 یدیشملو|
 نالوا یب ولحم كنسودنک ن دنا لاق یا رحا یارکنیهاشهدلالحوب هتشآ
 د فک ن دول هيسور قران زکملا هزک 2اب ن ودیا بلج هنامط قل غوا نامی
 نکیاهر رو كءرونک هن درود ودنک هدب ولا ځد یلغوا ناغ# هلي ا

 هما دک كن هاب :یلعو تولکهب هدانا لر دنا دا ر | رحو رانا ماوقا

 نا حس 2 ؟ تد همز را لتق قب ر مدار واط دوخااو ياا

 2 ر a راو |

 كن قو ندرەچا یدر» 9 هرس ور ی ۶ رو هلب یار یو

۹۷ 



۹ 
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  7یارگیهاشو یارک رداهب داف 1

 هح د هاب .رایصعت ندلٌامق یدشفلو ۱ بقا ود یار 8 لطاب 3 نت ا 2

 ا وا یلاخ ندداسهییآ نت | ادب ا شود

 و كن هس رولت ۳ ل as ا یدرر وس اوح 9

 9 وارد مداریرالک ونا مردیآ رض شود هنتلود ھور یئاق

 ندورطهمسورو شاباذح اید دعا رفاو قرهلواب 1 نیا لع هلر هواهم ود

 ۱ مجیس!اشلاحرد هل اریح ود شما :دنیه درو الاح ید مدآ نال زدنوک

 3 ۱  هدرللو هله>و ی جد دل وا ما هیچ د مدا Ss تولد ردا دک Le هلق

 1 مویدک هب هليو نوعا كقردتا ریشاودخ اي a کا

 ندز و 3 کار کرداهد*ردشمر > اف 7 .A ,سوركرد | هعاشسا :م هدافا ود

 رد ااا لەر دما مریوان اون شن الو رفط

 : - هبایراوسو هدایب كب رک ید نودنالافغاوباحیررادفرظو له

 ۱ یشورشابران اوت نانلو هدنلاوطوا یکحهدباموعک س رزوا ی

 ندنربدرفرب ےک اتا توطقرهنلوبءاکآ نیل و |یمولعمتاکب بن ناو

 تکرحر یحدهسیا رول یتفیدلوا توطو رکسع دنا هلق بولک هلی اصع

 کلک هلع وطخ یمرکب هن وي هرزوا كع اش ورو ندو ق ةترو بوبلساح

 | بیرفرادقلو امامت ںورملوا تک ر ح ندور چ اوبد نو سلوا عیاضتورابنیک د
 ۱ جافر بول: رر و شدا هاب وطتعرسهرزو| یھ دن تاکید راک هدب راک دلک
 ۱ *ردراشلوارویحهرارف بور و>زولی دب ےہ هلو الا "هد طاغ یه ادزو

 1 ' نرط تموکح هدلئابف راظنا ویل وا مقاو يدق ج ندنیق ا
 || ناشبوک رر ند اوا یدرون روک هدملاح تد ولغمو فعرض
 ۷ را ی کرک رور ردراذ الثبپ هخعاط ن هلع تلود تم وک



 و و

AY a 
 هلا هنا رر هدربهد هکب دیک | هطرابف هدنبسوشراق كس ربمع یسهاقرلیخاح

 e جام قرهآ 9 یو 2 یر هنوز

 مو وا ید ی

 هر رفح دن >یچجدهداروآ ی 3 یییدلداب رمدهپاناو كارد وکت امه ناک ر ادم

 ندهدامر :ینالخ كل اقتدامهداشاو امد ددا شاک مزال كلر دت اشنا هیاط

 بواوا روص# هلو ند: هددلوا نوادع هدنن ایم لاف هل بان" یلاهاییالوا

 ور > هر شط در فرب ندنسلاها هعلو ےےکر زا وا یوع د لصفهرزوا هدعاق

 ۱ لاونهر ندنکب دنروک اس خد یرخ كم, در | وعد ماتخ حبو وان

 نائلوا دوع هژرل داغ ون و یسایاب ۳ نام اکعسا ید ھم س دو یا اک حورشم

I Be ۱بولپ 73 و تاهم یار و ی  

 ىس هلبفهزاباو بولبزاب ی ها عمق هدّنعص یسادیآ
 العا تاقر ددتودنک تولیدروتک ییغواریفص غلام كب ارکم رقدابآ ندنران دزوآ

E 4 Eزا موجه هر 0۳ [ 

 لد اعمهراهداز ما رحلوا بويل یکن زو اهب وراد | هلی ال دادس یارک موق ا

 تشاد دالوا دابا کن ید |قانوقاکی مااا اب ین زاح م ر لاعردقوب هدودلوا 1

 موق مريع ر هل کج هف طر اوشا كد: رگ زا هسررپ ولاه 3 لاح هدنا د ملا 1

 سر رکحهبب وب بولو اتام هب ردن هب رقو شاوان :اورهلول بولا یارغآ

 ملستو لاصبا هنلح الاسو انما ییایشا قرەلا ندا "یلاها خلبام اغلا

eهنس و رک نکلردشعا تدوعهب هانا بو ۱ ی رو ۳ 0  

 ۵ دز شاب ںوی ۱۳ ر ند واط کب كنساوند هدب دح باوتا نا اوا س

 رد فلکه دلاح یی داوا روک هن ھکر ند اس وب نو هدنشودو قاب 7 ل

 لس و دنکح هدف دلو ۱ نیا 444 رح او هل وت یر ندنرلکوم هکنوج

 | وله ینیداواتداع كأ ددل نب رلقاط تاون ها راد

 كسا شا دسلا راو قب هنن رفاسع ر ۲۱ اس ,حاص اخ ینددلوا رفاس ۳

 ندنفر دلوا لئاص یردام ید قلا ییدیدخو لرد هک ورو یس #

renge 



 تست تو یی یا کا

سرا رک لا حال او دردع وا طم ۹
 درامد نیر 

 "| وش موقزا تخاهرزو ال ابق نوناقبویمروآ هلعرشیماوعد نبند مغو داوا شبا
 | هلکعب اهدعاسمیچ داشاب مد, در دعولطءیساو الصف ك ماوعد دنس هه جاوم

3 O Aa 0 

 1 هداعا قرلو ا تسد یهتیرشابهرارکت بواوا برطضمیک شا اضرف
 1 ی رک رداهب هک شبا رطاخ ردهراحرب هل. ولر د | شالتورک اب دکیدم هدیا

 1 هلا یریقو فرو یب هر ندنراذاف مدقاندن و نا طلسزوک قآ یشادنرفكیاخ

 | قا.ق ڈول هد ! زایر ر ؟مراب در هدیه رخ الاح تولو شا ناس>او شڪ اکب

 9 نکا یو یک اع هدنروصوب شع | شنا تعاقاهدنسهرف كناغو ناز
 | | جواب یناکكناشاب عر 46 یماشاب تیلیکیت 96 هلیس هطساو ناطاسزوک قآ

 ۷ هربسارب نالوا ییولطمیران وار دتس رف مارو هلو شباطرض یع زریسا ددع

 . || «رزواقمجایوعدربكج «دیروجییاوعد یکلو اوب د| مرا با بوس و صاغ
 ا بویتسا عفارت ام مش هلیه دن لاھ رعهبااپ ویدلک هب هبانا بولا یرمشابم

 ۳ 0 لیصح فوقو هلدایق نوناقو سر دک داباهدافا یتمفیک بورغاح یب یچداشاب

 || بوقیح هنا دم عساورب ڪک هل وش قدسروط هر هک اح حورشم هحورب

 | لفرط یکی هلبا ءرارا دفرطو دن ید كد مدر وط هدفر رب هلبامرارا دفررط
 . لا رایدروط هدیفرطردبعب ردققح هیاشالکا یزومو كج هلدشنایمم
 كبد وشوق دهاش دعم کا هناوبو درا ب صد یا لا تب رب نالوا مرج

 مدردنوک هنفرام لرل تاون د مرتسا نو سرب و یره ءا یگیدلوا شالارارقاودعو

 || بوتلوالاسرا هن نور طور یداریدتاهدافا هلباوح هنوک رب دن دف طاوا
 1 تلاهدبوتاوا هلاکملر لر دنا تفرودهآ اار دق تعاسیکیا هلهحو و

 ۱۲ 1[ هدزمسا ددعجواوبكردا داربا لاثما ه هدامون یررابتخا فرط ییا
 ۶ || هلتهجو ردلک دراج كنا بوسع ول طءورذقوب یس دق العاعطق تاک, دم
 ۲ || تاکید ج ید ی.نفا بناک طقف ر دی ن د كکب درسا نالوا دوعوم
 ءان هنفی دو شالا هظفاح یتا كب دجشهد انا یک دتا مارآو مايقهدنس هر

 هب راا ےک ویدرولک مزال یسمهر و یسلکصجبل> بوطر هکب دم ید كلا

 مد ریو یسلک ج بلح بوطرپ هکبدمڅ جد نب بولا ی هب راج نالوا دوعوم
 برغم وسر یس“ ود ه ارطضاو سالت د ولو | نواد مهل از وسر تاکی هراګ:

 ردندلت اق

 . € یکیدل ر دنوک تاممو نوط هتس هعلقرابجاح وف
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 iE شراقترد الثعهر ےک دت ادب هم وط سل هر رخ آب

 یرسعت نیک و لزوک و نالغواو "رقدگنوح زرادنوکر غ ماش هناخواد

 لصا رسا هدننحاص هنای اد هر دا وا a از شرافیرهلماع» تو, اوا

 یروشآ دنسا قو دوج وم رکا وزر قانون هلس انح شراونامش أا راوریسا 1

 حر هرزوا كمر و ۵ :سهترو اكا یک قفس غوطهدلاح یلدا وا برطض

 یخلدلوا شمزواشاهلروص ول kr 7 ٭ رلباهداعا ب رقاسماتس طة ردنا رایو |

 هنس هراخو 9 ؟ قر ها اهسادوخاب تساندنر ره بولوارقاسم رار ۳3 هرهناخ |

 تولگ یسابحانالوا شرو: تک هر ده هو دد کک امد قم هدقدلوا برق |

 EES ام ۶ل نورو شاب ةر ندرارب داوتسا ییدرونک یر رهو ءرلب | لابقت ا

 ید لر و د دعا فب د صل هلو ا نوح 'ردارب بول اقمورگران 5 ,رکص |

 هراربسا 9 تسا تلخ داک ندورک ید زن دول توروتک هنس ناخ كرداراذتعا |

 ر 4 ارا وار وا نوکحاقر نولک هنن هناخ كم مود رح # رارولوا مزالم

 بسانالواش * 1اف هلر الهم پولو اد وع ومەدورەك ەر و رجایدمآ شوخ

 نولاف هکوحو ردنا لاسراو تبصارادلب تصوف ر نوا یلیصح هل اریساو 1

 ادعو هدکد نکا | رلرصدت ! ندنفی دٌلوادع 2 ۶ س ددعو هرزوا لت اق

 ندررب فسا ۱ هو بو راعبولاح ۳ هدا ری راتلوا ۳

 ۳ دیس دناخهدک دنا | لیست همد دنفا بولک ر

 46 ہرا ھ:ںو دا ا2ی دیرانا |

 ناخیسهجو ر بواوازغغلا نح هلکب یارک د ولغوا نار هکر ید یدنفا مشاه ھه
 دش اهر ا یشادنرف نرخ اجد هلب انا طاس نالوا یس عر کا

 راحان هد ودنلوا راسحا هرفرطاعسر وئد وگو هدنک هفاقووق موق میریم

 ا ه!قلعاض مشادنر 3 كيبو دن اهعداب «یسلکهچ بلح ںوطر قاشورظ شب

 ییهیدشوب شل و 1۳ رواقاوا قانوق هب هبراجرب شراف نع شب دک دشا ند ود |

 هدیکیدلک لاء ےن اه دک دنا اهدافاب وراو مدردنوآ مدآر ویدمدردن ی

 = ل ا سی اس سس سس سس سس CRETE هم هیت رس COIR چرم جم میوه رم روم

 زا هدر نوکیا ردهد یدیا شید مر رب و

 دعو یب دیک ددردن و ؟ زا دلم صف واد نوسردوک ی هراحنالوا ی گو

 مففاب یدلبا امغدابحا نالکص ادا یرریسا ميدل وا كلام نکا مدیا ۲ ٩

 هتسلا لکيا داما قدهلو تسد یهایرادلیصح هل اور رول وب نس جن | ۱
 سس سه سس سم

> ۲۸ $ 
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 هد ۶ ا ۳ ه هنانآ كنب دتفا مشاه هعفد رب راردنا

 لاك یارک دجشولشوا نازرکذ لا فااسند هسکار ا سا نالوا نک

 لو لوصا با ندنغددلواشعا ار رڪ هل ذيع بولو عوف و یس هک اګر

 ۱ ۱ روئلوا نام د ۳1 "و درک ام نروص ءان دس ةوااطو ر واوا زادم ۹۹9

 توو | ندنرلت داع كن کا ج ماك دات ر دل ون وق هکنوح

 بسك هلا اوهونآد دج و لید هدول هرصیناح کن ا وا ندا ما هک | هلیوش

 یمراخاد :رقنالوا هدنفا رطا ہدک دن ادارم كعا رادک و تشک هدننعک افص

 ەغلقونوق هدئس هب روا كنا يک a ناغوط هللا ءاشنا مدم روک ردنفو یلمح .

 لا ره ورلب :ماس "جاوب O هلوصا قا رد شد ود مکج هد ہک

 عادومسرررروتکهیدهرر هب ودنک بولک ه رزواك | عادویپابحاو نارا
 دیدم یب راذاطتآو یتیرلب اونا كنعابنالرکو كنسودنک رك هدقدلوا مام

 رفاسعادن ارولوا ناور هلوب بویلبا باحصتسا یعدییایاده نالکو بود
 ناسە رلنداعیح اا نکا رونا A هک یکی رسند نا لدل وا

 ۱ روا موا نود امص ینا يدا رو بوهیحهرشط هدننک نانو ور کشد

 هدنقابنش اور دنفویلبخ و مدلو | ظوظحو نون« ك ندن رافن رمشن لرش ا دنرق

 ۱ سادنر ولصا نده دلوا هدنماعم مهدلا و یرلهدل اوو مرد یزردیو مدنا

 | هدمدنعومدیاررب وبومبا .عیرددس لبا بلط یعراو هلم ندشو مدنا رها

 دمدیعد داب ته انا و هک هرم دز هجردوش یر اا

 ۱٩ ردف نوا 4 مس نب o لک تورو ی ےل | بوراو ساوا یشا رب

  بووسیهل ایت( بوق اب ههللا )مد | زید مدکچ ت جز بوراو هبهدیعب
 لبا یعلبا و دنوسرب واکب یغابلاقالطءیهدنشابون روس یمشابلاق هنهک بوش

 | سکسا بورپ و اا یکی لاحرد دانالر ا نقانسهر ردن وکر یحہرفاسم

 اقناوادا e تو رک هناك ر 9 ای یحاص مات هدعب 3 ولا

 | رکصندک نیک ربا رز هه تام ات تواناو زا فاش عصندکد با

 عادووبد رسهراو هلو یشحم بوروط ۵:9 ر ط عاص كلوب
 رايا تدوعو

 هدن عات او هدنسو دنک لر هر و یشررب هد هناخ یییدلوا رفاسم ره هرزوآ مسرول

 رفاسء,امدعم ورلبا تدوعو راک هدفدلاو "یشرب كحهرو هدنرزوا كتر رلثاو

 هرک و دکل ام( توش راک ) قر ها رغوا هرل هناخ یکندرب و اشا ۵ ولو ۱

 ۲  نهقباس همدقم بودی بصز ی جلب | هدمت رب ۴ شرو e نایب دوا

EEE 
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 ند هملعتاو درد حب وناو | دعا هم اد رم راک

 ردشلرب و ندا ی اا . راابف ی زاغ هیچ كر هل د ر ونک تا تارا

 لیصنهدر ز 3 هددسلاشلروک یسلد/ دیص وصز ار یرلادتبا هدهانا هر تر ف

 هدنس هنسز وعطناسفطا رخ وم هفشا ندقدنلوا رفح و وق هلهح و ینج هنلوا

 هک اغش كم هباب ایر هنلوا دن و دس قدرط كن رهن روحم نالوا تك راحرب هب هب هانا

 ردراشلواناوی> بآ تالامونامداش ل اها نولبرب دتا رحا ندنک و| یهویق

 کاو کارا :دمل و سار و شدد ره” ؛وعاب فر نو ملت یر ارحاهمنامطو

 ردقهب«راب نوا یسهیرعنیعلو لصاحرازوبراققوچولوم تیاغتح بولو ا
 شعزا رل را نم ودانیو ید یرایضهبوردشاتاص

 یاما للو |لصاح جاعا یا دا لر وک هدننش قجوعوص ها هپاناو

 هنساشل ا ددنفس قر هن لوا قدوشن ك یارک د ولغوا نازروهشمند هسک ارج

۹۹ 

 نوشرآ زوعطیم رکیهدنکوا كرك لس هیات اقح بواب ر دشا ڻرشاس

 ردشلد ردتا اتا هنیفس هعطق ر یلکرد يوا یرادعم

 درال ر اسو ندنداعسرد كرد یر بسا اموف ام و یلراڪ كنەبانا و

 هدنلئاوا یسهنسزوقطناسط تح ںولوا شمالا ءگفک نولک راک رفاو

 وکو لوب هع طق زوفط هل رهلوج یک یر دزوکو اوییولابو هداس نغور
 ر جت د| مشاه ییعتدنوا شاردنوک هتداعسرد هلبا لس ندرب ات

 ردشع |

 ۷ 6-و ی هناوا لیصفت هدر  هعش ندقدن و اراعا 1 جور شعلاونم

 شاطارف و شهلوا لاخدا ه هطداض 8 هتفر هتقر هدقلازاو :

 یمن رق هطا بولت ردت اان ید هدیدج هب رفرهدنسارهک تج ,دنزاغو

 قارب رب هناذماناغادجم ولغو|یضاقندنعابنا اشاب ىلع هک هل وش رداد

 اشاپ یسدوا هلک اروم ًامهرزوا كع ا تعارز e e لح تو ردو زر

  هلجودیدلنازاتم هلدا صص هتم دول واخت !ندنش ماثمایب رعدن فا |

 نقورآن رک: اهربرجر بان رطحورا رهبارخ رل دایر |
 ردشعیا لکشن هبرق رب هلہلج رلمدآ لیخ هدنفر 2

 د ےک رک ۳ 7

 ۱ یوعدر بولوا یرلن و افو لوصا صوص هند رلود نک كن هسک ارح لئابق ۱

 یدملصف هرزوا نوناف بواوامج رارابتخا هکر اربد( بوق ) هدنروهظ
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 E ا . ردق نوال هدالالخ یسهنس

 ۰ تاو د یرط هله جو ی :ددنلوا هلواقم هګدقاهرزوا كلر وښورغیدساردف

 ۱ لار مر بولو |شلریو هن راد ندنغیدلوا شسادزونکشطار فای ۶| ند هملع

 اهن لودنکه دناح یغداوا دلو قرت هنوک ندنوک ځد یالصاے ك رک قیاس
AK Eهرکصتدک دلرب وماكو ثوق هئس ەي صد نما  

 نالوا نایک وشردشفلوا بصا نوناقهر روا قالو ط لل ار وتس د دعباھ
 : ندر ودنک بورد ll بناح ید را هيعرشراشعا ی ءو ئالام ۳

 ۳ 1 هعلفحراخردع هب یدعو هم وا هما اطموکر یوومهرهنوکر اسالخادواحراخ
 1 وتلو اا |هدنرادب یراہ> اص دنس الب یضارانانلوا تع ار ' ر هد رال د يعدو بب رق

  ضرتدمباعف ند قرط لئابق هنر اتعار'ر ك افون *هقناطهدیضارا نالوا اخ
 | دارآ لس نان ندیافونو هنا وا مطا هل تهر عم ی راعوبشابیرار وها نوش وا
 روس واهبهدانرردقنرهراول هیسور هب وندن و ورا بل و ارسا دعب نمبولوا

 ی لبا هدنخو ین دلوا تسو دهاشداپ 4 4 هسورو رهبمرب و ريق ه هرانآ ید

 طبرماظوبدر 1ہدا مدراهمالسا لها قدا اك ںولوا تسود جد

 ردسم وا

 دهه و شعلوالاحدا هطد رو طض نع هک ارج لاق مھ هروص وب وب

 نورو+هنوکن دنوک ندنشادلو | نک اس دنا یخ داش اب ب واو | شمریک هنماظذ هاا

 ۴ قلخ هکع !تمافاهد ددانا لاٽ رهو لةنندف ر طرهلردابسک تماسحو

 ۱ ندعجوغوصوید زوسلاش وب یس هعلفقجوعوص هلنروصوب بولواراکسوه
 ۱ یدشع وا عاس و 0 تره ولعن هب همانا

 8 هنساخ او هل . ردعلق قحوعوصو هبانایدب وا ناعع راتخا ندنسالع نامطو

 | لما نع یمودنکطقفر دل درونک یس هلسا مند داعمر دنوتل وا بصا بئأت

 ا داوم بوسع اوا داقحاهب ودننک هدکب ندنهدلوا كرت تولواندنرا راتات نامط

 | یره رهرلرپسوک هتسودنک مدک دلک م رال قل رابیشر هت داعسرد را د4

 |یدیارلوا فقاو هک هقشب ند هتک هتموکح رارعساو رونلوا ربهم بولي دروتک

 | یل هسک ات هلوا یراستعا ۴# مرال یابق لرک یشک هر ار سا طة * تب

 كد هب یدعش هجرکا واوا عج یززرا تخالئابقو اسو خس! اشو ا

 هلعج ء س ربة رک ص ندی وکو د ةن رس ءاّعلوا لیکشت و دا |تاللح هدنم|لئابق

 سمت هر روا كمر ASE EN و لیکشنت هل |

 درک # ۳



۴ ۲ 

 هژباحرط یر وشراچ نونلوااشس ا رک مدن و ناغی لوف یاب ابر
 كوس رپ ویدلرب ویص اراهروک هن رال احهرزوا قلوا یررب هناخ و ناک دهراقا« ٤

 ۵ل :ے ا نايا ویدنلق ان ماج یکی اوعماج یکاو یسوبقاغاویم هل شف یرگ ج 5

 وا اتحهد اروهظنایصع هدن :شارهش نامز دعو بونلوا اشنا

 ناو رادقمقر هلو ارظان هنر هناخیهشم ی
 یدناوا عضو را وط

 نکس ناسقط زو كہ یح نولواروم# هدنفرظتفوز ا بانا هل ر وصوب هنشا

 یدادعت كن رل هطواراوناک د نالوا دوحوم هدوشراچ هدنل الخ ندرت

 ناک د باد یللازومشپ هقشب ند هب ربم هاو ماج چ واو عماج جواهدف دنلوا سما

 ردشتلوب دوجوم هناخهوهقو
 لاج شورغ ردوو كس : رب نوا هد درب کر یادتباتاکر < نالنجا دیدجو

 شورغكب شب یرکب تافالتاو تافراصمزاریغ هدنس هنس یا بواوا ۱

 ردشلر و یزفد كنعیدن]ا ا

 ه هبانآ تاهبج وت مهیرایکبیالا كند نوزب رط بم هنعاع دما كنا شاپ یلعو

 هب مضو برحرفن رچوارشیکیارا باب راواعزردق یللا زوب بولوا روما
 شاک هلی ادیدجو دیج سابل هکنوچهدنراک دلکهب هانا هل راراکتم دخو مز المرارب
 راظنا قرهالو | نطیعاہ "ا كناشاب ندنراق دنا و دوج وم یرلنوک ن اوبد بولوا

 كرتمزو هناخ نوح ایرلناکس اوینک ندنعدلوا قانوقو ناخ یاو هن راناکس| ۱

 یلنهدلب ی ر داو | شر وشاا |ریهلبح ےل بب ارا او هلک دن ااشناناکدو |
1 

 هدنراکدتا انف رلکحهدیا تماقاهر رفقا و تدعو راّشاو | تاس یلک هنس رباعا

 ردراشمریک دن و یعغ ا بودی ای رستو لهآ یرادعم نصت | |

 یکیدشود لر هلک بولبتآ یراپ وط لازم ندراهساط ید یرشع ق !ابوطو ۱

 صص# هننارفنولر یرهب سمع نری كنضارا نالوا دنع دەر ٠

 زد سمناق ۱

 هدفدنلو عضو هیفاورک ًاسعو بوط هنحماهدب وتلو ایخا یس هعاقهان هکنوچو |

 تن . راعاوان . كن هعلق هک دی الر ر EE ا3 یالقع و درعا وکر وندر اشاب 1

 ید ناسقطنوح ا باج ینب رامحاصزوس ضوعپ ندنرلجما وب درارولوا عنام ||

 هب ریه ۷ 3 رباسویارسومماسوهناتاتک رب وبول يا راهی اطهد: کش هملقمآ

۹۸ 

 سا



HEN 

 E ۳3 یا 23 هد ها نشاشا فرظر هلباغ ا شا
 : یناف تولوا یلاخ نددا سوو هتف یاقلا هذا لاف هتوف هحقاو

 | هفرفت و هتف هنوک رب هشت رام ادب اش ندن کج هلس لوا هل, لود ك دسدالالخا

 ۱ رواوا حاضر اکما جت وب نالوا شو فرص نوعا یراقافتاوداحناهسیاروغارب
 ا نواس مکار هدهافف فالخ هر رواج یدودحزانادوخانو

 د لوبیا عادل
 یسهراداو طب رو طبض كرادوب هلا دمهعو طسب یتاصوصخ ود قرولوا

 نکا فقوتم هرب زورپ لمکم لح یسوبق یک یرایلاو یلوطاناو یبا مور

 ا ونمر و 0 هرادالصت یمهجرابن ناریمرمر یک مب

 [:بیروص عادوا هدد تعئام هدنرک بتا تنج+ نوا موسه هئن ززوا
 هطذاع یز یم هلکهدآ لوروجز و گرا یم هرب وهبادعایرع درو هروک زوک
 : هلوعمول هل اتوق یفنقومربرب و تاوحهت هسناررولوا كج هد نیسکح هدنا

 | ,توق هدلااما مرولوا رداقهغع وڌ هر هطداضص تح هدب ودیامنم یننراتمک رح

 نالوا بر نوا فرطوب یراب هلغلوا لباق یراطب رو طض هسلوا
 ۰ تدش هیهصقا و رکسعهدلاحرهنوسآ روس تم هنلاصر امدق انار كر کاسع
 ۱ یس هتس ید: نا سقط هنسا دل ویقو هد لا باب ودد ردراو زجامتحا

 | لاکرب یرم "هةیاضم « دلالخ وب هد هسا شعردنوک تارب رح هدنلئاوا
  ندنسع لتق نمدآ ك یارک هاش كنسا دک قیاس لاونمر هتشب ندنشیدلوا

 یوکش ثب هدنراهمانناب یراهدلواش۶ | رش رول هبسور هداالخوب ییالوط
 كند ادک هلتروصر كن همانا ندنراک دتا انب اکو ن سالب "سا كع رق بودیا
 | لا ا نو | اسراكنعوطقمرس هلنا له دوخا و یراضج | هتدافسرد
 | هدشاب كرشابم هدقداوا لصاو هب هناا تولب ردن وک صّوص رشاسو

 | لتف یتدیرشابعهلوا یمولعم كکبادنهآ یغیدلوا نامرف هلهجووب
 | صالنعسا ندنلا یرشابم اشاب ىلع لا احرو رابنرازه هلک ارادت اهکش |

 | هدنتصراذتعاوید م هردن وک هنداعسرد یمادخک هتک دقنک نم رک ندکا دتا

 ردشغ اهداعا یرشابمهلوا هضب رعرب 1
 ا هدنرلک دتا ترخ ® هر هراز ا یشلاها نابط ررګ لاونمرب لب هلک هد دصهنیزب

 هر روا لاحوت نولم اب ز کی ء هليا عطدیزاس شماقرفاو ندنر منروخ لاحرد

 تردوولهطواریک تردیمرکی ؛ناقوفو یناتحم هدرا+لوا یداروک اه
۱ 

 6 ولر ب



 ډک ۱۱ ۱ 3

 اشاب ىلع تقولواو شلا ترشابم هنحدم كنسدص روطاریعا هسور ولد 1 |
 فو هنسهقسل وب ییدداوا شمرویداحا هروک هر تا کل كن هبلعتاود ||

 ندنلامنأب یس هج كنالاکم ناناوا هليا هبسور راد هع رق نولوا ||
 دتنو رارقرب زونه الكولا نیب راد اکوب هدهسیا شما ماهفتساو مالعتسا ۱

 هسلا ی را ده و ندیدم زاب یاش باوجر هنسو دنک هلیسام لرو |

 كروانامه زا هر ريح: نوت نوت ند اظ > الم ل وقم و

 كع رقهسا راول ه بسور ردشم ر دتا هراب راب ی یچ ایا موق حوا دیدن موش

 ین ەداموب ندنراقدلوا هدعما را هل سو نزح ر هل و كج هل هلو  هناهمهنطص ۱

 ندقرطر ھ نامه هرزوایید دملو انا هددت اس داج کردا تیاکش* هتشورتس ۱

 ییکیدنا کلام * هم ىب ؛ رلاروب هلفوسهن و ناب وقو هنامط وە ا ق 2

 یدشع | مشت همانناب هعطق , هدنطسا و ایسهنسید ناسفط هدننعصنالعا |

 لاق یرلع ارتکت یا ؛ رارکسع یک ددودح كل ولهیسور مدعم ند دعو | 1

 رنا نالوا هدننأمم یر هل. یاقوناخ هل ها هلغلوا شدد | ۶ یدار هنلخ | ۱

 ولهتسور هل اتوعدهباروا ید ییاشاب یلعپ وا 9 ! عج هار دک یراک دت ارین ۱

 هرزوا كم | هعف ادم هنادرم هسرولو | كج ەد | ىط٠ ةرطور یارکنیهاشدوخانا|

 هدلالخ وب یدشلیا تدوع هفحوغوصاشاب ىلع هرکصن دن راک دشا نی ودهع |

 نالوا بیعت یوق روق هدنراوج شاطارق هلتک رح ندنا-هط یارکنیهاش ||

 ام دقم نود ارجو بو تماقا 8 د بصل 4 ؛ رزوا e ناوق ۱

nادرک نسب و ا  

 تولوا شضراع ههبش هل اشیاسور نام ویو بهت ور دهد ور 0

SAE STEIN 

 هقرفت یاقلا هرفیبو لافغاو عامطا هلبا هک اقراص ءب ند رم ا یارک یهاش |
 ینیدلوا« دشا لا ا درب کر اتدالبلرد | لالتخاو

 هژیراد اطاسراتات ضعب هعشب ندن رلکدمر ویلاصیران الو توعد ود در ده ابتا یب ّ

 هک دی اش دن رلف دا و !اهم هم وع هن رزو !یارگنیه اش كر دنا یافت |وداحا د |

 یلامردقوشكنول هیسورهدشب هسا رار ما تراغ یتساشاهد ورو! ییارگتیهاش |

 اشاپ ىلع وبدر اقیچ هلاغر هب هلع تلود هدب وچآ ی وع در یک كرد یدناراو |
 ملکلا دفان ضندنفرط نوجما یرامکزاو ندهبعادوب قر هلو ا برطضم

 تدؤعەنامظ ید یارک هاش دانا یک دریدت ات صا راو هلیلاسر رک
 ا

)9 

 و

 ع هرس

۹۷ 



Ew} 
 ۳2 رکذلا فلاس ره. دلشیا مومعلا ىلع یزراناتیاغون ك نوا تاماکعما
 || یب علق ی اغ ون بول وب ماتخمدقا نوک ر ندتفونان او نییعن ههبج -و«یدل روس

 رر دیک دنخ یاض ون هموق ملح الاح هکر دش وا هي جس

 ۱ اردک مد هر اشار ىلع ندنفرط ك | ده هب , ربخ ید دل وب ماتخكن هعلق

 | و واک ربا | ی

  eTات ا هدن رک داک هنهاگشس :هعلق لا تباهمو ۳ 1

 ۱ هد ویقره ك هاو قحا راددلوا لحاد هر هعلق هلب | یالا تودنآ لامقتسا

 | | رگ دس بوروک نکیاررمک هی ةعلقاشاب نیغلوا شالوا بلص مدآ رشنکیا

 ٣ ةررمشنراب باری زرد بودن نا ا یراما دعا ارش م دق اہدک دتا لاوس ندکپ

 ۱ كم دنف | ندنفردلوا متر دق هنس هعامم نارق هرزو قاوایسهنارکش رکمودق و

 ¢ قر و نفیگ کک هنایا

 اه e نت e E رقهرزوا یغلدنلو ا لیصفتو حرش هديا دلج

 || هفلناخ هل ۱ ارا ماه رد د ندننناحنامط ناخیارک رداهب یثادنرفق كنا رکنی هاش

 ۱ ۱ ندنفرطهیسور داکع |تعجار هب واهیسور یا رکنیهاش هدقدنلوا باتا
 زا 5 رقرار E قلا ناسقطبولک هلباهب رکسع روق نانلوا قرت هن ودنک

 |: دك لبا لاسراورارماىر ؟ اس 4م :سورر ادقمرب سد هن ام ارخ ومی دیش |طیض

 ۱ داشاب یلعحرف یسلاهانامط وب در ولکه ل اواو قسه كيب یکی !نو|یارکتیهاش

 ] هنامطبولواشعردنوک یتسا دک هلبقاخ یسومق ی داشاب ىلع هلبراغ ادادمسا
 ۱ فن ؟نیهاشهداذت ایه دنلواقاثمودهعو هلو اقم هلا ییاه اهدنرافدلوالحاد

 ال  رروپاطنالوا 6 :دیعه یار گنیهاش هلبا هم رضعیانص وتلو اهلا قمر دیاروهط

 هليا یرالایعو دالواویرالام نالک لا یسل اه ناب هرکصت دک دلدرا رامرات

 | یالقعردراشفلوارا محاهنفرطوو كنب رهن نابوق هرزوا قوا ناکس! ةد همانا

 ح رکا وید ردقج 9 ا هس رووا راعاو احا هانا م

OE1 هم  | 

  نکبآ هرزوا قلا یتسهفرا كن رکسع.بوا اق-ورك هدنامط كب ادنهک نکل
 || ردشعا كرن ەس هاج كل ەیسور ولنافع ییاطبواک یسجلیا كيارکنیهاش

 + وید



۳ 

 بو
 یتسعلوا لاصبا ةندروب هبانا لاععتسالا حانجیلع هل اجارخا هراس مزاولو

 هدیل اوطوا و ردشلیا لاسرا را رشابم بقاعتم ینیرب رپ و رابدلرویب یواح
 همه وب واناق لدز و شکن اندنفنصر هكن رانا یاغون نالوا شفلواناکسا

 ااطخ هن راازر موال نوا یراذردنوک هب ودرا هرزوا بل .وٿرجاةرا روا

 هناولروک دم نالوا یک یلیدزوک و !هدنرلک داک تولوا بلح کر هاب ردنوآ را, دارو

 هدنسدر بناج ںواو اطا هل ارش قرط چوار دیعقوم كن رانا هک لع نالوارظان

 هل.تفرعماغ| نیسح سدنهم هرزوا قلوا عارذیکیایرکیزویکی ام یکیا
 ترداب«هس رفح كف دنخ قر هئلوا مسر هرباط بقاعتم یب ر ر هرز وا هعاقمنب ر

1 DIT 

 هدنلالخ یس هنس ۱۹۷ هلر تهر دف قحهلوا نیماندولن اهدنفرظ تفو راو

 ردشع وا ساسا مضو 4 هب هیات

 نوه ایک هتسات دولق ی دهدننفر طه وا كدباح روض ءدن رق هاا |ذکنوجن

 هل ا هج اننچ وند هکر ت فال اقر اداکو وزلو یلاش ندا اسا ی د ینا بولو ا شع

 شعا رول را یر هرکذت ناویدو رلبدلروم هرزوا یژرمصت و دنک بک رج

 ردشغلوا جرد هلو یتروص هلغملو ا تسد ردیتروصیداروس رب ندرانوبآ

 ٭ یر وص یداروب 9

 یو شا كنقلخ هاشداب د نوت ویلو شا فاو ھ اکشا یره یحالاح

 اهنایرباسو یرا راوی ذایرلاعواعا نسح ج لا نمادخخک

 هلل رلمد راب لرکیرلمثک هدنوک "را هلبنانعك رلترضح یلاعت هللا هک روتلوا

 عاصندیهارح ك مراقو وچو ناخ وط ق حه هطخ وطه دن در وي یس هعلق هب انا
 یکلنوک هش رللوف ل راد راب ولا هحردف وقالب ود نود نخ نوڪ ای رلذوا

 نوت ندوب ناغیتق رب بواک شق ی ات هللااشنا یدنلاصهن راقابق بولبرپ و
 نیس هيلا یوه خو شاب هکنسهرزوا قماطخوط هدنحا رکن رافانواوشابولام

 دساطج واوومش حوا هنفا طالب كغدنلو تولاصرپ یکلوف هلا قلخ هلج

 كنب رسجو كنب راوبفو رفحردق هنوک ز کس ندنوکوب هرزوا یییدنلوا سر
 نوڪر ند و نس هلاص یعلبا «رفرط نوعا كهروک یغیدنلوا عضو

 نس هقروق هدان د ز ندکش ؛ندقلاورک شیا

 . 6 یمانخ كن رس جاى اغ وو

۹ 

 س

  یهدوراشط هک ی لوق
 طر ۳ ردکمد هو رف

 ولناق ید یابراسعا

 نالوا هدقفل و اشنا هل تفرعم كب ادن هدنف رطهتوا كناحر و ر رت لا وئمرپ

۷9 

 کلا و تکلع درو

 كن ا مارآو كنلکدو
 جرم ۵ ناغوط



n 
 خار ۲

r xenن  

 ی ےہ :

 EE اشا ورس نم وکحوررلق كر هيا اشفا هر هسک ینیرمعض
  ندتحوغوص زو! كمروک ب رلقزط لحاس ادشاو بوج هتلانا رود

 ترک یلدیک :هقاسم ت نعاسترد ںود اتع زرعی ات با لنا مورک زر
 لامع راب وط هلغاوا شنا عطف قب رط غاطرب هدنسهیام جوجأب دس
 ردشلع هل روک

 اک ءان ( نوژح )و ( تاناغو ) رالغوا یارفوط هدنتع كغ اطوب
 FS قیرطهدیودالاعفنا هلن | قی رطرت رک اهواضتق نی نولو ن هکاس
 قاقا هتسراحر وب هلنهج ینجهبلوا لباق كمل هلرفن كب رهساوا
 دنا میس دم اکنه ییلما اق یلدا مورامدقماشاب ییعنیلوا ندنصمباعا

 | بولوا شعر و هیس خب ر كلش رادهس : رح قر هلآ هج رم نغوج وچ دونرارب

 ۱ gl یروما ره مرح هدن ماقم دالواەدەراد ۷

 ا ر رب هدیکی ی |یغانوقكرانو و مدت اظح ڭىن دەب رول

 | یاره وبلا اکسالهسیارونکیب نس هم رک كنسبغق راوبمتسا سلوي
 ]یناانادن ی ندک دا مار ؟!قوجاکس كل هسیارولوا

Eتو  
tsی ب ا ۳  

 ]لس بولوای ریه لزوکرب یجدكناناغول وش | اص راوی د مر دروتک هرابنان هلی ان

 داخلا موزتو دفعاکا یربه دهک لوانامه نعلوا شاک قفاوم هنعط

 | | کاج هم ندارواهر کص ندقدنلآ هلا روک دم دن رد هر و ص وب

 ر تونا هش درو هدانا كردن | اشا ی ررهنو یر 9

 3 نابط بواوازفروکر هدنع»ر یلیدرفیص هکر لک هلح ییدداوابصنم

 ] ول هیسور داش ندنغیدلوا بب رقه روس هیسور هلییسح لوا دود

 ك زدنلقمونههو كن قح وعوص هسردا ظیض هل رقتر سارو

 ۱ , ههنهذااب ىلع حرف ینغجهلواراچودهنالکشمیدصقم قلوا دس هی هیسور
 ور ار | هلاقند تدور وح هدنرزو|هدقدراو هناعل س اركردا هن زاومو هعلاطم

 ] بوتاوامابخ بصن هل اراضح هارو یی ودر | نامه هلغلوهدنهاشم یغیدلوا ین او
 ]| شا نکثرومورامیبمهنکیدمچآ مدآیی عون ندراروا وردنقو یخ طقف
 | ندلئابف یایتشا هدلیل فوحو یتج هيم هنلوا ماراو توش ندنغیدلوا
 | دیعب ندهظحالم ییاعحا كعا ضرع هب ییداو بسا هد ولک یرلیضعب
 تخا دنا هربخو ك نشو حامصرات نیک تحف صم مان ددل ایڈ ندلحایغبدلوا

 ۳ 7 || وک كي و دمزاف ك ندنسهناخ هبج قجوغوصو شعارا یتسعلوا

 هک مزاولوا



> ۷ ِ ۱ 

EP 1 
1 

 وا هیسورهرکصتراو ام ییالسا یدراهل وب بودا هعلاط مور Sell "ىلع

 نالوا نک ربع یطب روطم مو نامش هل وب ندیاتفلاخ هتلو در تشکمید ی ۴

 موص نولوا نالسمهدنروص طدف یخ | ماده سا هدتم دخ هلو ىلع ات حله

 راشعاو رانا تمدخ هلا هيمو قلخ لئابف وردرالکد لاش ید ندنالصو

 ناکسارلنوب هيلع ءاش زارع | یچسهدتخو رفو ع+ لاب و عان و رب و هرع مس

 یرلنوادع هب ول هنتسور هدلاح یکیدعتو زارآرب هرلشیا هلو ةم وب ماع هسلوآ

 هدنسهرا دص یک | هلیسح قلوا یرامفا اع عمطلاب هب هب هسک ارح لئابقو

 نکمیرالت اللوق ید هنهم لع لو رطیکا شم اهل اس ی را دل وا ناکسا

 لاعا یک مکیدتسا بوروس هک وا یرثنو ادتیا هدنروهظ ن ۰ سو وا

 ه٠ ا در نهج ۵ ینزاع دما تودیا ر د یتاعلاطم مردیآ

 ځد یکی نوا قاب و داق وناخ یکبنواو هدنکو ا كرهت مانهبالیکی نواو
 ناقبح یعاتف هدر دهل تکا ےس ىکا و هعلقو هدنشابناهل كيس ةعلف 5اا
 هدعاسم هلا ها طو رش هنصوص> یرغل وا ناکسا هدنفرط هر وا كن:رد

 هفرطر دعباعف هلشادحا هئاخ هدرالګ یزافدلوا نکاس هک هلن وش یداب |

 ندن زاودنک و یرلع | تعارز قرهلوا عراف ندراذک تشاو نک ره

 تک ر حهر زوا ی را بول وا هفرطندیلا و هسدارولوا كح ەدىا تکر حاضر اعم

 بودیا لوباج هل ایلاو نذا لواب لواهسااردیااضتفا كنج هلا هیسوررک او

 تردوب قر هناوا قی وت یطورش ی رال لا تراغ یب هیسور تال ا٤ هرزوا یرلتداع

 ردشعلوا طر ر هماطأ یرلهرب و تالو

 46 یغددنلوا ترشابم هني راعاو كن هبانآ

 ماکس ا هرزو قلوادسه هیس و رو كح هل هلوا*ر او رک هناتسکرجلصا

 طاننسا ندا هلاسراب وا رفحضب قحا بولوا یعقومكت هد هدایا ارب حب رب و

 ئو شا هي نولوا راهوروم ن مو راز هیات حر هیانا ,RR هنغردتلوا

 ىس هنس قتلا ناسةطو شا شع اقوا دا رراولد

 رلار ولاشاد یلعح رفت لالخ |

 یترلغلوا ناکسا كني رار انا: ی اخون هدف رط ر كناتسک ر چا اما یدل لا شاپ

 هدک دن !ناسییرلکح هد اتم . ههرهلاءارواموهدلاح ییا دلروس هدعاس هل ا 1

 فتفهن جا بودیا تین ماکت وٽ وه كنب زا

 كلام رهنلا ءارو ام

 غیس>*هعطو ر كناروت

 0 وه" رهد هک درس

  عفاوهدنفرط هوا

 هلهحووب ندنغب داوا
 1 تذمر وردشلو| همس

 . نطو رایکب زوا

  ناتسکب زوا ندنکیدتبا
 ا اذکو ردشاد د جد

 یعدق 2

 ۱ تک 5 ار اع د

 ادح د وا داسا

۳ e ولج 
gag سس aa _ ee 

  ۱ 1و ۱ ۱9

 و ۵



 : 1 ر ر ی راد یزر اد هرلنا هل راجا N EF قرع 1

 0 ردقم ه ریش یرشو رح ی هسا 1 هحرک او ندر ترشا م هکعا

 لر یزاپخو نوحمایرابءاس اضطر ىد بوقا ھالا یرالغوا یارفوط هدهسدا

 5 ردرلشلوا غراف ندقلناص رود ولد راع ا

 0 Es ندنعاجا اسو ن یزاغ ارد نادوو هدانن اولو

 بون لاربخ یرالومو لر مدآنالواشااف بولو ا رسا هدفزرطر هدنخمراب

 ,Kar ردشهلوا صالخخ“اهرزوا لئ ايف تداعكر هلبرب و یرلاهب

 3 بدن وا ساشا ع ضو جا ا لعلک دل

 TE اأ ردک نا کری هد لی ھه و هددفر ط یلوطانا ا

 روج ردیس ۳ لا ك ارتا نالو ا هد: لاوس ناتسسکرح بولو ا: ناولرب

 د ۲ دهرق هلرب تص ر لاص ساو دخ |ندهیلعتاودفرط اول هیسو
 ۳ مورق دنر راک یناولو هلتروصر قلارار هکد یاشبویلوا یخ ند

 | ماودرواوا هیحر لور هب ane تلود هسرارولو ]و كحهدى | طض كر دوا

 اشابیلعحرفندنکب ب دک مزالقعاو | تشد  هنلاص سا ك اسا یسهظواح

 | وا نوڪ اقا بودا بصااغا هباروا هللا درعا وم عاونا یس .نابیلد

 یاغاكر دباعضو هناخ هبحو بوط هنګ او اشنا فد رش عماحر ورا ےہ اطو

 | . كيارگنیهاشروهشم ییاخ عرف ندنرلکر نوس) وچ ینارفن نالوا م دلیعم و

 . هکب (یارک ده و> را ( هدنشاب شب نوا ترد نوا نالوا یشادنرف دوس

 ۱ هتداعسرد لیصفللا یلعقیفیک بو دیا نیفاخا هنس وما و صرع قعد (قادوق)

 ۱ ردشاتا راعشاو ر رڪ

 3 او هک دا السا هثعاطا ابو لع سا وا همسور هدنرفس کیا ناسکب

 1 !اق ه ادع ایلام رسا دنرق سدان دار وک و تناعاو ت بته ول همسوریرارانات

 ١ ۳ تود !تناهابهمالسا ا هلا تراعو: اہک :ییسودرای عاط انار هد

 اد لی رافدلوا سوفت 0 ةو كر هم | تعاطا ید هب هرسور هصلا مانخ

 ۱ رود ر ةرط قازآو ناو :طو رو رح ندنسار وج تاهبه هل رللاعو دالوا

 ۳ مردنوک ی لب ا نیا :یلعحر 3 دزرلک نا هیاطراب ,فلردم اروم عیب ره)نت

 ع دوش وق : رهت نابوقندنربعم ی ت او رلیجاح یرللب 2



# ۶ 
 ۳5 ریشه هلن |مالسازاناناو!توعدهدنف رظتقوز الردسک هنلوپ كن) دیا

 واد ك هتلودو یدال نالو اتعاب هن راشتنا هدملاوخوا كمالسا ند بولوآ

 هلع" ار هدنروصقح هنلوا رمیئوقرفندر دکر ین راق وجھ سک رج لا ۳

 فو ویا داک هب وشردراو ۳ ترا بم 3

 را ی هم و 1 و 12 ا یوا

 رازع | قرف یدو كين كنب رپ ب ودا عضو یي راع-ا ناویح رب راسو نالبقو
 كر هلک مزال ی a یس مسا ر هدنراق دل وا یر شم هلا مالسا هرک 4 % یدا

 TI ںاسہح سو عدم هلهجو یس اثم در 5 ها اشا ىلع

 دن راک دم هما ك ردیا نعت هر ندرب« هرلعسا یرلک رعبساا هل و وا

 4 *هعف دورلب مست هش را نوزاهدغاک هچیراپ رب ت ر هاش اپ ىلع

 یج ا ںواوا طوہ طم دراج ہل دعاک هل وب یرلعسا نامز ر ید ا راربد رد و

 ۷ مسکمک قوح قر هلو تو یرلم السا .al سج یراهب <

 ردرلشملوا قاع “او مارا اه راتلوا قا یار راحو ٣

 و ایایح منه دل

 هدد ن وشرا شا ییرکب و هر وعم یرلنانل و هدنفرط لحاس الا

 یراک دلک تس ار هدنراف رط م وطاب و مو حص نود اشنا راقب اقر ونا و ارت اب اک
 ی هنس وریس| ی رامدآوتر اغو بد ییاومآنالو اهدنا هل اد |یرلقن اف لوک

 هاشداب هدقدلوایمولعمكن اشاب لیع تغ ہک وب نولوا ندنراتداع كءقارحا

 نومامالط یناامو یناجك هال ادابعهدونی یاب اچ دعباو* رات ورارفا بواوا ی
 نوردنوک رشا هه راو دنک وز ر د مرا اعا سیو مارح یوی هلاکو لان ن دنفرط هاش داد

 ا رل حاصاراخ 4. لد ییعب هن د یرغاش یدشا نایک“ او هرشابهندک

 نالوا یا ته ندر ۳ یا رق وط ادشا | هدک درب وره دههقشل هش

 هدنروضح كناشاد ىلع: نود لاتتماهرخا (تاناغون)و نو

E وز ی 



Er 
 1 ky یومگیدتا ءار هی هادو د

 | هک ردمزال دجاوخ نوعا لکشم لح ن هکل قدلوا۰ کآ یدعت فدک لاو

 ۱أ ۳ ییلدلوا شروم ناسحا كن رلترمضح یلاعت هلل !بوز ؟ هلق هلک

 اب ز ردلکد نوقم یرهحاوج راناتراد موش طععفنوسلر ؟ وا هزب ید رامد

 | داوا لانع هدقدلتیص یرلشاب ںولوا نام٥ هدتقو یکیدتسا یراناح

 ۱ شاد ها حاخ هوس وب وهشک ةع اش هنشات نالوا نام نوه الس

 أ هرزوایرلملاعرب ردت كز دنفااما ریلب انک هچرک از وب ہر :یونفویدزمرپ و
 1 ندقلوا ر هک داقم یجدز .هرکصتدقدلوئروق ندتلالضو رثک هد واوا ناس

 قلوایودكرانلک هر را ودناراشحایولوا هسیا

 ۱ هد ینداریعت نام زب ندیسو زروپدنا كاردا هلا .طعیفیدلوا الوااهد
 | روزو ربج یجدهزعر هحوقو زجاتحهبهجاوخلرت لاحرهیزرد ارم بول
 ۱1|: وید هلوا لر ځد ین هک هلطرمشلوش ممراو هن رانا هح دلو | تنس بودا
 یقرهلوا تسد یه عی (زسهفواص ) هرزوا تداع ؛دستعیرلک دن ازام

 | ,نادالقو هقوچقلقاباق یرمیقنوجا یراریق ندنشیدلواببع یراداما
 al یداوب مادخ سلع بوتلوا اطعا نات ونیشم هن راککراو

 ١ | نیدنقلت هل اقوبولد ردوکرلءاهاور هحاوخ هقرطرههلهج و یرااعدتساو

 ةركصندنا هلل راغار اشعا جرات دک ارج ییهنسود قح بون لو اترشانمهغملوا

 هدنسهنسماما هدقدنلوا لاوسندتنسهراه راحو هلوک ن الک هتداعسرد تدمرب

۳ 
a 

2 

 ۰ یریک داک هدا نیس رس وی د رفع هر هرکص هتسردق وشندنا دوخاب

 ردروهشم

 نویالشاب هک | ارجایناتخ بنس تنس راسک رج هلیحاطاوربج كران راقو
 | ندنسلاهایردعلف وحاوقرطو ندنررجاهم نامطوع رقهش رانلواناتح

 3ا قرهلوا راکیوه هات نوسم را مولا ىلع دیه الا لو ورو ید

 كلثا قر دق نوک ج اقر پولبریدیک یب اولا سکی ج هلبلج یج رپ ند هیلعرد
 : ريفر ندنس هلک ےس اش ودنک ندلا رە ص) دو دوا لعن یلوص او بادآ

 1 11 نییعلربهرو لیلدییعد(یرغاش) هئناب وشفلوا ناکساهدننایم 4 بقبول دره و

 ۳۳ < هند هرس د قرلا "روک وا و ندمدآنوا هرزوااشاب یلعنونافقرهثلوا

 ا ۱ نرشابص ۹ دا

 7 1 ر ار قنطلسو ماشلج او تح ارو < تاوخح شان لع حرف لصاخاو

 4# و ¥



RN 
 كعاخ رولوا یلاخ ندکمرب وتب وت هحالصودهز هل راهظو تفاطنلاک

  ۱هدو داو |مرحلحا د خداش اب ع عیشهداننا یراق دروط بولو |ناریحم: او

 یس ادعامندران اردمردع رک و عهحوز رات داقوش ووش ىع اكر وتوارداکدمنام أ

  ۱یقلح لئابفه ولاحبواوا شع اغا ن راباعورتسو در دمار د اک كرو

 یر كر کی دگر ر ولدهریشم هو شادنر و هلن زیبعت یرهشم هب هد آه و

aman 

 راج حاکن هچدلوا دیعب نطب یدب ندرکیدکی دعرانولاف قرهنلوا دع
 دود ص هسا یری بعت مارح هدلناف نایمو ی درزا اف ندنرارر نداد وا

 كىشللوسور ورد رالوصاهدنروض یی داد مارح ېر بول ةا كع ددورطمو

 لئاةنونأاق كغ اهرباخم هدب ودنا بص یصلبار هلغلوابدا نو فری ام ید |
 راضحا یه اخ قر فرج دن ھو ہک كنهط هالاحر درلو اخ رفاسمندنفیداوا

 الاب عوج و یساراب لو هلج یرلترمطح اشاب نودا بصف یکتا هلبآ
 یدتامارح نو" یرارب قدلوارفاس ی قوت وقزونه هنسو دنک نکا ىغان وق

 بواک ید عاضولاسرا هیاشاب ویدرد ر ولظم كلنا ناب یتشکح و نایع یل صا
 تویلوا ثع دوا یس اعم كن رھ لالحو ما رحم دلگ وب هدک دتا لاح هدافا 1

 ف ك ۰ 2 ۵ 2 3 یج دو 1

 ۷" تودنا ی رات داف وب ورحا هر نوا ابتدا"

 نام سم زدرطا و کاخ دلا ینیدلوا هرم ندن اکموردرب یحاص كناهج-" ۱

 ردراوهانکورطخ هدکهروک ب ودیا نرق هناوسذادعامندایعودالوارلتلوا |

 هنب اذع نهج بواوا راکهنک هارد | زواشند ران ما نآربزلاو | نال سهو 1

 لوس هساا دزاو هنا تر وع رسدنس بولو ۱ او شا ید ورولوا راتفرک ۱

 هدصوص> ول رل:روعو ۳۹ الع راند شاو هسمرب ا دلو ۳ ۱

۳ 
 od رخ آن رادیرلت رم طح یا هلا نامه 7 ن را و ترمع هل اروزو ورح نت .راجوز"

 یراوقسم نالوا و ید ( نات ) بودا را هب راوق ر ول وا رمل قالم 3

 یی راج وص كراذب#ندنلصا یو اماردک رک قاتل ر الا هغاحوا یخیدقاب |
 هل وش ندنلصا نس ددر ۳ ق (مدننایدوق )یاد وردشع اوفعهللا ۱ 0

 ییالسا ندمرلتروعوید ردعشهر ورارف هرزواكء هع د كدا هلل ون وكدا ۷

 رک رادالوا مدنفا نودارشأت ع قطا بربح هدک دت | فلک و فو رع

 زرابااجر یزگهروس ملعت ی دەز ردیشخح هسباهنرهلوصا ناتلوا من



 بولو ارادکناق واهلناراک دا و خیس و تداسبعهدا ره ةمطاف ماقمو بوشکد

 بوس
 ۲ رک باق ی ها یخ دلواهزوسوب هجر ؟او زد ار رادشمر

 ۱ | شنارضح رب رفا دجا وخ قدصم یداهشول وراد اتداهشهننانور رس کلا

 ۱ لهجو کیت و وا |تماغا هتشا شاهرکصندک دن ار رفت هرزوایراناسا یراهعرک

 هسانام نکیاط سز | یسک بوکا ی دز م هز سوک یتسأرجا تروصهزس

 هنشابو ںودلرغو اط هب هلبف نس هداج “و بولا تسد اود رک لاق هد رک لاح یکسا
 رسسعلالو رسدبر # یییدلواشع | لیصح هدنفو رت بودروا دنیلد كاب

 | وددردنیعضرف قعاخ اوكا دکھ” س ؟۱شاهرزوآ مسریراکدلبا میل و

 || یکی دلی هدعبو شاز اه هرزوا یی دناوا ےاعت قر هی وقوانیساحد ## رباب مت بر
 ۱ ۱ هسرولب دار والا هب هره هک هلب وشر دشت !تردابم هنن اس كمالساطورش ردق

 ۱ e یناداراب یر وك عبا لس بو دیک هماج عا ادعرو ك د هلل | مس

 | طو مشكل رطاخرد یمبعج باذعو تهب ت * ویا شو مارف ند رطاخ

 ۱ اغا شعار او یسرش۲ تابعشو یطورمش یکیا زوتوار اس بولو اندمالسا
 ۱ یتاعداوت یراترمضحدرع دن ةااشاباما ید رکو ایت یر ارك دوّساکب

 فک رک هدنسهحا وم نوناخ یک ار ق عی (قلاط ) نودروتکر رب رو نس هلج

 | بسززش هدهرهاظ تروصیدرو لومق ها دالوا هر روا قلواترخاو اید
 ۱ لی ناو و یاس یا رم تی ابو ادبن یر: وب بولوا

EE۱ ۱ یک مغیدلوا ۱ یا را ہر الاحاما  

 ۱ | بویغدراو ابا 3 ا 0 هرزوا زوب تلالضو تلاهج یکلوارکاو

  طقفردقو عاام یخد ,رکشک بولک هر اروا قلوایرفاسم تعب یغونوق

 | ابماغا بووا یریق كنو مدا عوجر ندلطا ننس هیعد ردعزیق
 | میت روص رغ الوبف دا رآ همان اشاب ییزو هدلاح یخی دلوایراکتمدخ یاد ار كماباب

 | یلهبراج كنب رلترمضح مناخ یسهجور جد ہرا: و یک یک,دلبا لوق

 oe ارس كقلاق مدلب :الومق هل مرا متحا واضر نسح یخاراکتهدخو

 تیوفت بس هسا رارورو فل رشم رج ماناباشاب هکاب مل مراو هنتمدخ

 وا لماع هدو دنا عاعسا رار وسر واوا رغرخ واد "درام ریسونام او مالسا

 هننروص> ماخبوا ایام او یت یشدلاوود
 ۱ لت او تبسانم هگنوح هدنرلهدراو

 روطاو مالک رب رهو یراتفرو شور هک زروروت هرکو بر یماخندنکساهرزوا

 ۳ و اد



RN 
 ںو درک ہغجوغوص رکو راش ار ونان از هناسفاو لر دو رونا وب .دداتتعا لطا

  5هلن راک در وکر ,ندربیراس عاوندع عالعو رانآ ۽ هاطرب یرلکدمروک كر

 هاش اب طفل شم الشاب هک مر وات .عم زر هر راک هناسفاراکفا ود 1 4 ره
| 

ّ  1هللا هلیسو وب بولو ا قر شم هل ام الس! یفرشرا رق یراق دلو ا س ءرروهزواکدکو
 
 ندراواک دک هک هل وش ۷ زدراشلوا لب هفرمش ول هدنف رظتفوزا یتدرلنآ ا

 یسهطسوالک اکو هدلاودو “و ىطوطزدلابو كن اتو یسانا ن اوان ا ناق كت رب

 اغرلع یرهشوكهروک یر رگیس4ب راج نه یس هر ام قارف 29 هدلاو یشموفو"

 هرز و اق وانا تح ھن را اوقع اه نا هر ده نالو |یمارک سا دهرزوا تداعو كا ۱

 لهروک تود ہک ردماط هلوعم هنر و د| لعن هب رغر ,روناوا ريم ماج هدهبصق :

 مدآرب ییاعد هل اهر دش هر مک هدنوک ندنګا یدوعلن سر قو ی وزدو

 رد ادابرف هنودهو د هليا ادص بیر بومق هنغالوقیرلل و بودیا روهظ ||
 ۳ توراوشعارولوا بئانابهوراطو ینا شاط هرکصو |

 a لهالک ی تاته ر روا كن دملقهیسا دوم # دف را

 ییرزوک وب دیراعي مدا ندنګ ها یک یییدناوا لقناصرخ امابولو | یدوع ۱

 ید نا: ۵ دن راق الو ,دقد ال اهگهو , وناذاهدوقح نذّوم نکیار را بوکید

 نازرا یرادوجوو رثأتم ندنزبثكتراشبرپ تراشاوب قجاوالصاویسادص
 یراهعرک هدنراکدلبالاوسندنتبک> كول بولوا هج وتم هنر هغ رک نام هلفلوا

 هج رکاردناع الها *یدام مرا دید ناذا کوب هک شع ارا دتا هب اوج هل ه> وو

 2 دیو با لاوس هنجوز نعل دماعا ینوب قحم امر ویم هلس هحونارب حد 1

 ندفرط كهللا ندب اراوندقوییرلیشر اسویرلمدآو یرلکوک و یر ار بخ وب |
 ندنررطاخ یرمایید ردنوک لیس هطساوكمالسااهلع د یسحرومأم |

 هتساضر كمالسل | هلع د یببحو تکر حو لع هرزو | یبا بوسراقیچ

 یار GE روپ e زهر 0

 هنود لوصف 0 1 ۳ رقص ف ا یدل نوک ۳ دعا ۱

 اوره هان ات درع یزول وبودا ددو هداتکب قلا لوا یاکوکو بولا 1

 بورا وچ هما ر هلن تد یک دابن کلر :,میهارب نالو شک بولکهناهجوپ ۱

 لناسشلاج طع مرا رقکیدردنوک فن رم 4 نوح ت تابئایغار ۱ وقح با |

7 
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 1 هشدب رس رف زوفط كرددا سس" كرادنعک وید 3 رلیک ثعانهداسف ولد عر

 ا ررات ینو ا قلوا ملت هند زیو نولیعوط رز هیدن ن واقشو
 ]| مادعا یا بوطر ندرب ینو الر لبر: د هپیا رب یس هلج بوناوا هوالعاهرانا

 ]اتو رده کو مر مدآنلبتوطا رخ میل او یدلبا ایا
 1 دنما.دنش؟ یداشاب هدنر لک دابا تداهش هنلاح نسح و هدافا هاش ابو و دردنچ مع

 1 ني نشا رع دنفااشاب نب كيادخك هد هسا شهر دنوکر یخ هعفد حواوللوداحر

 تقفاوم هدیمدنفا اشاب هدباب ونومردنالتقهتبلا ردقوپ یناکماكتاحت مدلیا
 لتقهرزواحورشم لاونمیخد ی هراحوآ رار هلا اقشارازوقطودد ما

 ردا

 تدصم رکصندو دةبجندنق رق هرک رب هدلاح یراق داوا عبطءوقداص

 رداهب یسادعک هلرصوصخ و زا کا لوص یحدهشااجراشاب كل هر هه

 هرم یندا ندنساضركنسدنفا بواوامدآر هعگشلادیدش رهام دقلروشتسو

 نامه نواب دلک و و رط اخالصاو بوبع او فع دعب نمیتیغاح اتسک كن هدیا رواج

 یرورضقرهلو |ناسارهونا ررلندنس ودنک سکر هندنگی دلک داریم دور هق

 طاتسا هلهحو و ندشآرب ۳ كن رزقا مماهش۶ا| راردما دانا هر

 | تاذربرار هشیاورداهبور وشحم مقاول یف كيادنهک هسیا لاج هنرج بولوا
 ۱ ۰ یتیدنلوار اش اهدشاسدلح هک شم | مدآ رب ریتدتو شک س تباققجم ابولوا

 كردبا لتف ید ینمدآ كيارکتیهاشا رخ وم هلهحو ئغج هنلوا نایب هدرزو

 ردشم رب و تیاکش هش ر رم وډ زد هت كل روا هيس ور

 + یراقدلوافرشم هلا مالسا تالاب ۲ ۱

 | ےدج مشرب یغاب قرهلوا ان نیک اک دو ماج و عماج هدفخوعوص قیاس هجورپ
 . || هکفیک نولک هرهش هلتهج یرلک دتا بسک ت بارق دو قلخ لئابق بولو اهدنباثم
 ترا بو دنشیاو بو روک یرادشیراکد ثباویرلک دمروک هل وب هدنرافدالشاب
 نددنیلک دمروک میهیفیدنوقوا ناذ)هدهرانم هل.صوصخ و شبا ثداوحوأ رد

 | یارماوربند هتوادچرکاورلشالشارهکمرن وزانعهولرداکوب ښو دیا بارغتسا 4

 | || هلتیسانم هی قیراق>وچ كن رابک عرق هلهج و یخیدناو نایب هدورافوب هسکارچ
 . || .دننرکواهلیقنالیعالس | نیدرباهشزونه هد هسیا شعارارولک بوندیک هع زرقا اچ

 ادب یی قاین دنا لات نوت نيد لا ا و لا
 ¢ لطاب

 اھي
۰« 
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 بو دیکر اره مزل هسیاردک هدنق شوه اسر م مسق نان هت ر چقد لوا نر ||
 ناح هلو هد ولو ار اکتمدخ ورین د هرذاو تدمهناشاب وډ زرولو هلا قح تانع 0

 هبا بیدو سلطاو باتو روعسزاغا ناوجو ریپ اط رپ ندبا ادف شاو |

 و رد لاک یرلعا نابرب ن

 ی رلح السقاقت الابن به نوساوا كرتا تاتسعت هصهزورو هوولع نالبرب ۳ ۱

 و ص ؛ رهننعس زابموط هع طو یک ا طوب ەدنايو بو ۱

 یه من یا راکزور هتسلا هد عی دقبچ هارد |

 هننف كلبفگ نمهلج هسا رازلواهنیفس لخاد هد وقر وق نداشاپ راحالمو ||
 راولکدک ینب رلکدلبالافغانرار ر و دزر دیک ب ول وب یز ماوه ز اشا هجرابررب ||

 و ما یتسهلا كن هک و نءودكرایک لاح ردهدن لک دلنارابخ اهن اش نون طاا

 ۱ یعحلص یمودنک هلر شراب-هنطداضیر کیو هکیادنش یدییسفحرییدت

 تعصن هاش هنب راطیاضو باکس شر اص پور ه هرآهدنتروصایاب ||
 یسیقاب یدلوط هن رب كن هنیفس یرادقمرب لرکسع هداننایییدالشاب هکمربو |
 یشابیجشوطنامه هلکلربوربخ ویدرد,دکبک هللا یرالادنص ندفرط ریخد ||
 نالوالخاد هب هیفسوش نود اراضح اب هب اطرظ انهن هنیشم ییاغا نیسح نقرا زها

 | ژردیا عوجرو هب وت هکدیاش قحا ردیطتتقم اعرش یرلازح بر كرایقش

 | اغا نج نک دسا او داتا تشکش ناو داناو ینو كد ادا |
 یرفن چافر كنهموق رم یابةشا بودن اترشابم هفغآبوط مماللالاثتمآ جد ۱

 لب راغ | نقي" وكر د نب زاقج یم هلوب تاج قر هلو اح ورح ن دنراهتسکش نوتس
 ههرق هد هسیاراشلواروصهکع | ناوتساو افعتساندنراهتشذک مارجنامه |

 تهن نامه ردق وب تاج هرب ردهدنایحاشاب هکماد ام هدنراک دشلرب هدیوقیح |

 هنسویقاشاپ وب در دحالفو باوصقیرط كل ما دعا یعابتاو یی اشاپ,دیولوا |

 اس  كناشاب یرلکج هیع الو نعصن كرلنوب قئرآ هدن راکدتا سیوروب ۱

 ید ادعا رفت جاقربكنابفش او بدنب زدوحوم كنفلخ وی هفلواییولعم ۱

 یرراسو یرلاغا نوردنانیکعیا هیشتوی دزم ء هم رو هنخر هسزاردم ادایفن اما ۱

 هی هر دناماویارلو | یروظناکادا یب را وا یراک لب |
 یدنلوا داشکراناک د لاطایف بوایربو ناما هرزوا یتیدلروم
 ۰ ی



۷ ۱۸ ۶ 

  یرب رههرزو حورشم لاو هكر هل ردنوک هنجمالئاصررب ررب هل رلع | ناپ و
 | ردشفلوا رهن و لج یو هراس لایق هی لسو و تولوا داماد ه هلیبق رب

 ۳ 4 ید . تب روم بسك كفحوغوص $

 | هد. هدب کو لسو لکم قارب شب ندراقا- نالوا شوا بیترت ندیلوطانا
 مد E رکنل عضو هننایآ جوغوص لبا نت افسیزاروالدلر مان اوتو بو

 E رة لدنص رهںوااوا ترشا ہم هغار امج هل حاس هلا یللدنص

 |ناشهدلئاقراطن|قر هوا سالا رلتعلخ هنب ررادقارعب واغاو قر هلآر اد وط

 1 ۱ یدثلوا نالعاو الءا ه.لعتاود تمظعو

 | تامهم نانلوا ںادکساو دخاندب وسو ندنداعسرد هگدفا هکنوح و

 | هلا فب رش ماجر وربندنوک یفدنلواتلصاوم هنجوغوص هلا هتسارکو
 | زکلودیعابناو اشابیدیا شفلوا ترشابم هنسان یارسر هدناکش هسردم
 | هدنسرهماتخ هدانناوب قر هشلاح هلمکلرب لکوک بولوا تس دکي هلبا هلعو

 ردشلوا

 کرد تن الو نالک بودنک هنن رافرط یلوطاناو یبا مور

 هعف د وب وشک هد انارخو مده یرار یراکدلیا تموکحو یارو 9و تاصق
 یار "روو تالوندبا روبعورو رم ندنرلتالوراقاع ندا دورو| هفحوغوص

 | هدیورک هنجمارترکل ودو هلع هلل وب شا لر ؟وب بواواشمروک هدلاحوب
 ۲ هدنرکدتاهدهاشم یتکیدشا تافتلاو شراون هنس هلجو تنواعم هن ناش
 ؤط لزوک ر ر اغم ەن راوطا لرلدلا و راس

 ا 2ا نامه ندنعددل وا س رغر

 | هنساشنانک اک دو ماج لر نصحر لیصح نداشاب و تعیبطولاح لیدبت

 ۱ نادابآو نش ینومیب و نورد كن علف هدنفرظ هلدلف تدم هلی راغ ا ترمشابم
 ۱ ردشلوا لد اعم هرهشر روم ندم دق ا قرهلوا

 4 یعوقو لالئحاو هتف هدانا ںکایع %

 | قجوغوص هلبس- قسلوا تدورب منم ىدا مقوم اناذ بولک اتش ماکیه
  یرکسعبویلواتصخر یخ هنارهنمو هنفبدلوا نابام یسنانعم كنن ریە

 | رەش رش ضب هانبهتفیدنلوب ترابع ندنراحتیکلاب منارقو ملک هدننیب
 | نداد هک هل وش راسشمالشاب هک |لافغا ییرلکسا نان فو یی زار اتخم
 وه تفلا راطقرک |هرکرب هد هنس هک انک لحرب هل وب یلاثم ترخآحراخ

 | هدایندوشرکخ هلی هلآربخ هکیلپ ند نمرایدو رادهسدارشود هرلاروب هنیفسوپ



O ۳نر ی ی 2 رم  

 تیتر

 هفارطا یسوسقمرح هدنس هناغ اکبر دب نیاق بولو ا ماتروس مسا ممهرزوا لاحول ۳

 نالواروتسم هدنلکش یحوقوحار> | سورع هل تفر ءم یرام رع كر هلک راق افوس |
 نعرسهدنا یکیدلب ا تک رهو طخ ر ندنر هب رعو عضو هل ارینکنت كنابلک هبهب رع ِ

 ندوعرکصندق دوا اناا توط ردقرقیوشلوا نراشاهب راب وط ۳

 .اشاتیلعهدنرلکدلبا لاصبا هنارسیسورع بقاعتم یتشیدلنآ راب وط رفاو || |

 رلیحرمسا رب ز هوا هلی هدنرازاپ مس اقفلرازاپویوزلوا شرو شا! العا ندقمل ارقا

 قلو هدابندوشزز یزارمقنالوا كلام هنا و نسح یک ىرو>وكزانەدشلىدارا و |

 ارداق وشت یرکیدکییسهلجج بدر داطخ نیع كغ ا در قو بور دناود هل ۱

> ۱۹۷ ¥ 

 برط مو دقوروس یانروسو لیط توپ الغابیالا م اط ٩ اطهب رکعسعقا صا هژرب

 ندنراوراب وجربكن دلو هدنرلتلصاوم هنس هاف ی وغوص قر هنلاح زوربسو

 خیز مو هاش اه یاس رج هنن رب رهواعد هنعابنا هلج بوردلاق لا

 ردٌشلدنا ربو باح ىس هلو یسیاش

 < هرباس لابقریعسا ول

 ههر اس لب قوام ینیدنلواریشسو باج یس هلق مچ“: اشحورمشملاونمر
 ینقلخ یس ر اد هل جاشاپ ىلع نیغ و | ندلاح مزال ب رقت هلت ارق لیصح یک د
 هرزوا .ذلب تداعو كر هل رب وندنسهن رخ ودنک ققراصء توداراصحا

 یتسل رب رهلر هنکس نا :ااح ره بوش روک هلي ااو رو ا یر

 كر هنکیب و روک زوک هوب هدک دتبا ني وشنو بیغرت هغ ارق ند هل بة رر

 ەرىك هنشابیدب رقهداروب و ردراو یرالاغح| كنا ق زاب هلیح هسزراوا ج
 زرویکحهدننن زاهنارم هل شاق نوعا كماعا زواحم یلادتعاو نیس دح

 لواثت نانه: وط لد هنلاک تقو نوا كمالک تظاغولاخ هن راما داو نسحو

 بویغ رونا هل انافرو و كشود نوګا یرادوج و *یسردننو ررویمردتنا

 یز هب رتو نیب زت كنب رلفآزوزروبءدوب وا هدنرزوا ریصحرب هل راساباو دنک
 نالوادعجتو نیکشم یی بط كرات و یرلنینزانلوبناتساهدهسی | یغاط هچرکا
 نانلوا تمهو یی سر دق وب هن رادوحو سر ورپ راهلواشعا دملعت هکلب هن رالک اک

 ییراتفروشور هلب وب هلص وص خر دا اح رما قججوق یتنایموم بوروتک هلاو

 هژّز قلواراکماک هدنسهب اس كز دنف  اشاب نامش هج زم نق شمو هجر مسد رمه

 ضوع هنارکشتم نی راقح لوا مار هن یا كناشاب یلع هل ااھتشاو قایتشا لاک |



1 1 Au 

 1 9 اور دن دنرافدل وادعتسمورهاط لصا نعهدنراک دابا هدهاشمی راک و رافص

 | لیم همالسا نیدو تهبط لب وغ نامه قر هب وط بولوط لا هیدش تیناحور
 ا تا رج نالوا لخاد هتیعج و هرزوا یراتداع قحاوراشلیا تبحو
 نابلرغ یرارعاش هرزوا یراناسل مدننروصناشب ورد دیحوت بولاهب ات روا
 ) ِ نود ( هداراو هدازاو ) رزیفهرکا ا رواج ند یکتا هدا اره واشلا

 | ناججرت کدلافلاس یساغا یکم سسش»راراش والرد اادصو توص
 . (شاطصوقح )بود | قاراباب عج (قلهطاط ) هد هبلموب ق داغادڅ
 أ : تبعورهمو در دکر < لب وب هرلناوا داو تا "هد عل( لب شو ) و
 اتم تولواهاکآندتلفغوب هدتفو نيم هل ءاشنا ید هدقل ار اهل دب | شک

 1 شمردیاماشدودد رریمطق رکسرواواناجشب
 ۱ ا رک هدک د اکر زال تدوعبولوا مام روس تفاض مانا او

 | ولتانعولتلود بوق هنادم نس هلجج كناشا رکذلا فلاس نالوا هن رخ

 | كنب را هلبف حاخوطنو خزاباو هزاباو سکر چو یطفاح یسهعلققحوغوص
 | یو یر رو كن رترضح هانا هاشداپ ولتردق ولتک وشو یطباضو یاو
 ] كليد هن راپ رفا یس هلربفخیچسماش كنب رلترمض> اشاب یلع ج رف جش زتە

 | ناف یم جسق ردننافعرا تعب ( ردیساق واص ) یرلقدرویب تیانعو لاسرا
 | اجر وید نوسلیا یتسعت هزر وای ول طم هلبا لوبفودخ | ردضوفم هب رردب
 | كردیا لوبقودخا هلن لاک دك ردپناقنیکغا هان ریا

 ردرلشلک هلرا دامنموعیطم هن را ما ید قلح لتا

 ر لکه رانا ندا اق هدلح | مو لارانم ید ع ابا نالوادوجومهدودراوشا

 | دارا ولت اا هشت ۳

 ۱ ۱ رایدیا نونو فاصی اج aS A زرولوارهظم هتساع دو شبا



 | ندنربضل ینامبودیا لیمحم اشاهب رعجاقرب ندنعاوناز وشاقوندیالقو |
 رک ذلا فلاسو نیا و بصن یرادهش رخ لود نبر بندن ر اغا نور دنا نالوا هک آ

 هنقلخ وق نالوا شعاتعم ودهعت هکع اكالرید هلي كارب و تبانا هدناویډ |
 رست ئاق هكلب ردلکد قلا مفدوصتم بودیا ناویدرارکت هدعادو مایا |
 نالوا قداصت هدم رظلالخدیءب لیمر ندهافیدع اردقلآلکوکهدتعم ||

 هسبا روئکیب ییهنره ندرکیدوجومهدزکی رزواو ندزکایشا یرب ندلئاق ||
 هابادهواباطع یکجهرب وند دوجوم هنب رخ كکبا دک سوپ وبلطالب ||

 نوشروقو هنک اویارطو كلوسکوب نالواهدرکیرهیکه كلزکب رب رهوبویقا
 نوسلوا هنکاررب هناصر اسوزقو تروعهد را هرقرکفیدلوارفاسندنوراب و |

 تنوتیهرزوا یییدناوا هیش امدقمو رسهدبا تبع راهطا بور و بالطالب
 بواب هل رظذ شادنرفوهریشمهو هدلاو هنالغواو قو تروعهدره رقنائلوا

 ندرطاخ قاتیمیدهع ن الوا مهاو هلا مز ایدقمو ریس هلن از دخ ندنفالخ

 هل زار !هروکش" یعاسهیورخاویویند هللا صالخ ازاربابویعا شوعارف

 دنب رارگت ولد زس هدا تربع هدص وصخ قلوا رهظم ده هر رخ تاوعد:|

 یدلراقج هلوب رکسع هل ایالابن رع بودا عاذوهلا تععصنو

 یاب لر هب رق یکیدچوک بونوق هلتلاکو تارادو هبدید كناشاب كاد
 یادادهلذب ههااح یخ د یمارب رهندعابتاوناس> او اطعار دی طع هسا کو

 هرزوایتداع لئابق یرنا ترمسربخ كنب راقدلوا ناورهلوب ر دبا ناوارف |
 یعوعهملر ەلد مای هچاوب هنن رب زب هلا سس رونلواری:هت ( قد ریفشق)

 هایسو ریه شوپءرز زواع"ندکیب ندراسب ونیع بواواراوسبقعر درانلوا
 هب ولطم لسع هلا ناوارف رکابع قرهلوا عج یغاقوطو ندزواو

 ۱ . راپداوالصاو
 ۱ كسیکار هلو الان نسحیراردن ناقهرزوا لایق یدتس»نییآ و ےدق لماعت

 e | هناوانهرسهرزوآ ید دنلوا نانپهدالاب و هداه نموهزوب هلبا هتساپ یاو همدآ

 e 1 هغی دلوا شک اه هت و لرا دت كنب او یزوقو نوش رفاو ندنع دلوا یو

 وال دنع ةدامو نازورف را هل هشم بوناوا تفاض دصک جوانوک جوا قیا ||
 نوا یدعش نیدیالعاو نالعا ام داشورورسراثآقر هلبتآراپ ارد

 ۱ نآرق توالت هدشع هولصیادا هلی !تعاجوناذاتآ ارد هدودرارایس ونیع 1

 .یالبابق ییغلدنل و اناوود بدتر هلان روسو لطب: رقهماشحاوناشلا یظع 1
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 ا1 بولپ ونک جیفرو ماعنا هعطقر هن روصخ - كن امت یو
 ۳۳ و یس كم ادوچوکب یه رکنع قانشا هک ادم
 ا رالااغا نس> باح یشابیدنالوا شکلوا ساما! تعلخ یر هنلوابصذ
 1 ۱ رزوا كیا ادف ناح و شاب هدکلوب مدنفا بو وق هن رزوا ماعثاو فیس

 رک رددهاش مدآر دو و ماعقالخبانحمدرب و رارقاو مدلبا نیم یدع

 ] ہل ےاق و بواوایباوعداکب ی” هلجمسردب [عوجر 4 اق رطرب ند زوو

 1 رر رر تولک یرهدرک رس كفصره هدد یدننا نیغ وید رلنوسروا یع 2

 ۱ راب دابا ناع و دهع هلهجو وب

 ۱ رانا نوزدنادت هر ت رنامە ناچ ينثر عا ن اشاب یلع هرکضذدن وب

 ر 1 ند: رکنا یک : راحالس زودنوک هک نودا ب اط هنب رل راس

 | رکییلیا هطاولوانزورکسیا# وسنالب وزکیدنا یس هلماعم شادنرف هزک رب رب و
 هند دا بو 8 راب رب ند هسک و "رگییفار هاضق یزاعتقورپ و

 اکر اقیح هربش ذط ند هطوا یزوس "ر ؟کیدشیا ندش و رکسع ازار فشک

 ]ی رکی ربهدب ودیا كلزم بد | یسپ رب ندنرام | نودا مازحا هنس هل یا ابقو
 قردلوامیلس: نامش بویمردلاق لا هسیاردی اریساو ذخادوخان ورکو ان رکود
 ا ا دهر هتبازسدر دور هل دعوایتا نخ کیدو
 ی رت اودا رک رو بوبغلواوفع هلهجوزپ هسدارولوا ندن اٹک رح

 ۱] ج رصضتنب رلک دتا لوبف یناملعتو اصن وب یس هلج هدکد یدردک رک هسشلوا
  EY eیدلرب وما اود هللا داف و روم 1

 دوا ترشا مهب رسل كالا اقىتاەجورپ هدعب ۱ /

  dl... ESوتو را یا دصو تج هدام لث اقادا ||

 هللاتعععو تفع كکی سح یا ندبر اکب ی هل جس !اش ندنیمم

 هو قلا نص وصخ ج وزو دوع هب ودنک یس رک نالوا شورعم |

  9ملس هکبادهک : لگو لبطهد دوعسم موا نائلوانیعتهر ؟صادقدردشلرارق ۱

E رو دی سام ید راتاو یتعابتا عوج ەر روا لاب انف تدامو 

 نشو یاب ول هت نالوا ت+رعودوج وم ەد ف رخ نو لاو
 | ناتعسو

 مے

 < و +%



 هک ۱۹۳ ۴

 توتاوا هست ندماشحا هنس هلح كقلح نان ۳ يدب ورب و نورد او هلن

 رضاح هناود هدنهاکشیب یس ریسجراد هن رخ هدهعلق حراخ نوک یکنرا

 ی زا اهم نورهب و نوردو را رادفوج یمالابسح یدنلوا اوبد را هلو

 ك ا معیرااغا نوربب وناراناتو ناساوفو ین و یلدو یراغا نور دنا
 فص همش دعشب و ںولک هم وق ص لع یعاہتا كعابا ییعد یرووزاغآ

 تودنا زاغآهقطن هنارب زووهناخشهشاشاب ىلع حرفهدنراددلوا هدامآبونالغ

 | زرکادعامو مادنرف ةع هد نکن راثلو ا تشات هلک مرارادافو رادافف مع بی

 عدوا مالسلا و ةهولصلا هلع نينسحلا دحو نیما لوسر # کس مدالو

 شلاق د: ملط با هدنلاهج ناعنولوا توعیمنج را لبق ن میرات رج

 ردشعا ص الخ ندخزو د خزر هلبا داشراو توعد یر هسک هج نالو

 یراق رش سا كما رک ناهگاندباتمدخ كر د اا دف یرلناجو لام تقولو

 هدا: ارج زور تودنا اعدو د نوساوا یضارو دونشوخ لات هللا هتد وادا

 بانخرداکد حاتحهناس ورب رفت نماد وا هدکعانمواجر ی راتعافش

 بک هکن وساوارا کشقوچ
 هلاعوش یدلبا تباصا هرکفلرادافف هرسو هرعهصح مز یییلکت ناعار

 ثقو رم ؟جدیک طقفر دکعک بودا كرادت ترخا هر امر دوصتم ن ډک

 شادرق هللا رکیک هکنوچوردمزالقلوب یلکرادتافاد ندنذادلوا مولعما

 هرکذلجرخو هرکناسوبلهوتالول ًملارکی رب ره مدلوالغواوانابهلیارکییکو
 زکمتا تمدخ هرزوا تق ادص ید ككرتساما ردجروب كةا ماقهاو تإ

 ةكعادا صر ی رک هلجب هددهعلابب رقهدارون ىح بانج ردرکتمذ*هبجاب

 یر رک او رد هاظ یهجهلوا زاوا هدنرخا جد "رکن زانلوا توفزذرد

 نامه هسا هده رحز یغنفو هساراو كحهدرا تفلاحتهم را یی هع بد

 ی رفاجو شاب مدنفاهدک دتا باطخررپ درب هفص هود دنوسأر ,آندنفصید

 یرلرکد دوز تبودناادوو ٤ رثهد هیلعر دیس هسلو اندام كاا

 نابرعو جاتحو جآ لدی یار اتخا یفلراکتمدخ هدراغاطلوقروق هلي ودر
 r ندشد هسلک ءزع رطاخ یسهرطاخ كایا كرت یلقرب كرعدنفا هلا قلقملا
 ۰ . || سەرم درلنلوا لوبقعهدغا راکنهدخ رووزرپاءذاتساو راففتما یک شم :

 ۳ رکسر ویدا ناحهابولو رک ههشندزب زونهنکر دارا عفا وی د ی دن لوا لا

 ۳ ۱ راب دليا دام رغ كره

E 
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LESیا سدان یا کاو نابسحا سیا  

 E 2 یدلوا مام

 5 یرلفدنلوا یا EE هاب زخم نامطو عرف

 رم اتش را 2 تابا طو

 1 A هدیاباح ندنداعسرد نوڪر و رسم

 ءراضحا هاکل رد وربح هیاشاب ىلع یییدلوا نان وو ناود هدلاحنورد

 رس تیقمآ "یا ندنسودنک هدکد لک ولو الاسرا(یرضاش )نوعا

 وودعو هلک لک قیاطم هنمالک كرا تخ ارکذلا فلاس یرب رقت لاو ساا یدل

 یدنلوا ساملاتءلخ هلا نج ەناوا مادشسا هد تمدح قلناجرت هلا

 re نامطو عرف یکی دلک تسارهد) اح نو ردو ییلاسعو دالوا نامهو

 1 و a یرلار ۲ هر ۶ هد راک دلک و نامرف یسهروتک هنجوعوص نولا

 ٣ یدنلوا نا یکح هرو یرتانعت
 ولام نبر جاهم روا ندم رکو یلایعو دالواودنک لاحرد یخ د اغا رھ

 | و غوص یس هل جرب ارب هل رالایعو دال و ابو دا ص اله سا ند»زاباهر روا
 از نئاے ہر ک صن دک د لر: ویزارک هبرع سابرک نوطرربهدک دروتک هتسهعلق

 |ارروک ینوبیداریو زب قانوط هنیربرهندنراقدلوا شلاق نابرعو شمر وک
 ۱ ثاب یلعو بو الشا هکلک هنجوعوص نهی 1 رحاهم ناثل وب هدملاوخوا

 ارذومو ماماو بیطخ هدننالو لصالا قوراتبانعو تافتلا هلهحو وي هنس هلجج
 | سا د نکیراتهدخ یکسا هت مک یوچ هللا* اشنا ی خد هراناو|یساغا هلاطو

 ءرلقدلواراتف رکو ربندنقورب وداش یسهلمج بویلیا رلتیلستویدزکسروئلوا
 ارج رمو ن دقرهلوادا آن دنلافسیرلکدکچ هدنشابرغاطو ندتتشمونحم

 کسا نیرجاهمنالواع ندفارطا هل هجو واچ راب دلوار دیا رارکت یتساعد
 ۳ نالوا ثادحا هدنلحادو جراخ كن هعلف هدنفرظ هل اق تدم قرەنلوا

 ا یدلوا زعاوپ لګ هناوسن تنویب بولوط
 ا € قجوغوص ناوید بیرت #

 € كنەعلق $
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 ۱ ذك لوانور دشش كج هس . زادعهرپ هر هح وز لب جوزنالواهدیسر 3

 ندتعاسیلا شد ورابدلدار ایت لر هر دتیآ لوانت ز رع نانوابروچ هتف

 راب دتنا E یجدرلناو جوی هژ.ع.فرت اقهر ین گرو هرس

 ( وسباغاطو ب اشوخ)هرزوا یرلن اسا بولکرامدآرفا و ید ندا ابق هدقلاراو
 یراترداممهارجا عارم قاز اون نام8 ودر راک افص ۰ نکیدلک شوخ ۰

 یدلرو نذا نوګ راجورخ كنءوم ورد ردتصرف تقو مات هدئسا

 نالوا عوج شارف ربسا ندن رانک اسهعلق بولوا شمتیچید اشاب هدلاح و

 یکی داک هننرلشاب ی راع لر هدا ماعطا رامدا نانل وا لاسرا هراهراه

 لقابق بو دیا تولخ هل راصحا هن روضح یوق سم ج وز هل ابخ | بود
 ۱ هدر رعت لاو سلا یدل ی نلوهس تروص كنب راربنشا وییراجارم كە

aقداص نوعا قلوا انشا هن راناسا ادتا هلام رووا حف ندنجما  . 

 سەر کک .ربندنار ما هلق ناملو ارببعز حس اس ا اث لا كر اد ناجرت

 پواک مزال كعا قرصهرفاو 0 وزو دمع هنر هناروتسد تا

 خ وطو تصن لاو یبادفکم ۰ رکصن دک درب و ه طبار هزتخدهلواقلابهک هل ون

 یس .هژیبق مج اشو كم رتسوک تراهم هلنخار ا مع و لبط و قاس

 هدششع را4یس لج تولو ا نالعا ید نا ذا ت تقوشكلد ەي راو هن ور« 1

1 

ّ 
۲ 

 تیوروتن :وشخ هلئابفو كلرب دنا عام« هل امف هلت و الت ناشاا ميظءنأر ۱
 یک كنفت هنو نیشو یانو مجيد ) ندناججرت هدا ەد هنر یننق بوپ مزی وا

 بارق بولوبیلاخ ندتیعج یب رب ندزکیراهدآ هدباهذو باناوب ورا
 ندیاریسا یرکمداو قلوا ماست بویهروط وشراقمدآ نالوا رسا هسا رد
 منبنسنرفآب ون اروهتهدک داک مدآ نوح كمریوربش یربس ان دنف رط هسک |

 هبدههنالک ندقراسو تاغتلاوتباعر وی د نسمتیقبهدابار هلی وپ ندنولو متسو
 ییادب كلریسناواضرا قراس هدعیو كه ااجر و دزس هی عیاضیریسا بوریو|

 "دل > و وردم رالكمربس وک تب هداب ریحدهقراشم رکصن دکدتنا دخ ۲

 ه هلجهدف دلوافقاو هب . ررارسا ید ناعبا و بومهر وس نام رقوخ ت

 ردباوصیأر یاو العرا وا طارش ونشا دلا یکیدعشقحاروناوا4 4
 ثودنا ن رقاو داش یلع 3 یدرب و ما > دم الک هژر نییلثو هدافا هل

 ای هناوب تمص» هدیونلوا وا کو کج ملرکح تماخو هس وا و هر 3 ) ندنو رکا هلرب هیصوت دماغ ااشفا هب هسک یآروشنالوا عفاو درو
 ۳ دور 4 ا
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 ۱ اد او ناز )7 یک رقهدماکنهوب هسا رول هسور

 داف یا رخ اوش راق هنر بادو نا هل هتل و د ن دنرلق دن وهدنتدن كع اق ازازد

 یدیشع وانا هدرا دلج ی رلودلوا ش تب رشابمهناناکشندکب یار کد مش و

 ٠ یتلصاومو تع رع هغج وغ وص کناشاب ىلع حرف ل
 ر روا یآرهدنا یکیدک هل تدوعو عیب رلمد آبوراو هدیه را هیلا راشم

 ورح ندن "راغ وب وا هلا راک روردعا-نم یدنلواب تاکرا هر هٌیقس ۱

 تام وا مت سا رک نانلوا قم ۱ مضو هل اج ولو هايل بوئیس الاسو

 روص هدنلن اوا سالو الا یداج یسهنس قلا ن اسقط * ؛رکصندقدلا ین هرب اس

 2 [نوطهدن ]وصون اياق >وغوص ن ولوا ت نعیاشکنابدا هدر روما

 گنخزدلواار تا و نویفلواتخادئا نوط نددعاو "لب اتمهدک دشا

 نهعلخ هلا قنفر جافرب ی دز درک ت یب ر یدک نوچ قالی

 د هيلع رد كن راظههسم هعاق هکر لشهر وک مدنرلکدنیک هب هعلق نو ردیدردنوک

 تل وو اغذنادعف ندنکددلردنوک ةنسو یرابرمخذ نالوا داتعمو بت ی

 1 زاهوتمی روعلرفنر نالاققاببودیاناج لساهدن را هناخ یعو ندعوح

 ندعیقد ها وص دنع |هنکش ر 3 ردبا عج ی ی د رالاوخ نوا نالو اهدنوهناخ

 یرادقف نوک شدهرو دنک واو قهر

 یدوا لو انوک رب ن کیا رل شلاق تام رب تودیا لص اح هءفن كج هدب | قمر دنس

 یژاناراشلوا لاح را بقرتمو بو دیا عطق ینیرادیماتروعوراوبولو تباهن
 فقاو هلرب تدوعهب هنیفسنول الک اب نالاعندنرارب رقنوبوروک هدلاحو

 هزز وا تدهع ازار فک هبهسک هکنوج هدنراکدت !ناب هباشاب ام یراق داوا
 اک تشخوربهد را لوا هثفلخ یکیدباراشعلواهب رت ولعت یر يدفع

 هرکصادفدلوا دص وتو هینترارکتراودنک یصوصخ فک كرا رسال نوا
 نظ راو تالنشیک مسجد رس ریددفعلق هدنراقدقح نوئلوا هداما ههعاقدن

 شتآ هنس هنادجاقر,كرلن وطنالوا هدامآورضاح هرزروا كاریدشا لابو

 و وتدوع هی یکرارکتو رابدرب و هلواو هفرط ند هنیفس ودنا
 و اهدا س ىر:رھەدرلەنا ناه اد ار كع ر دەن ره قلخ وق ەدنراکدخا

 :هدوحومبوملرب و تصخر هدرفزب هجو رخ هبه رمشط نوک لو ندنغیدلوا
 :ییرلمروک هدنزرط رومعم یهعلق قر هنر انج هب ۰ ره نتا رف نالوا

 جرد ندقلجا هد هعلوو بوفیچر نواس! نالوا ی ني :هماسخانوجما
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 یزرئو نآ دب القو میسو نابتخسو نیشمو یس هم: قبدالو یساغوباقو |

 هی ابم ند رم بناجیشاط یناهاحوینوشروف قوبجو قارطوهنک او یکسک و
 ِ رولک مزال قمل وا اطعا ءزفرط

 | هدلوب وب یس هلج بواو)شانازف هدنوبامه *هیاوامه"هیاسمراو هلا اسم
 هراب رپ ند هن کر دف هروما ماتا ن دنا ؟یدلیا رکن كفند هیلع رد قار داد

 ند: ماع“ ده حادعام ندهدوجومهدنروصوب ردجاتشهکلر و بو ۱

 قلم تاذهس لسو هرکس ٥ باحو قعلف ترانعیجد ھڪ ٩ هکر

 قلروی ناسح| ص اخ یتا دوب وراصءوطوقل هب راهجورب ی ام قند
 كنراشاهوبشا نانلواهدیشک هتاررح یالابهدمگیدلباهعق رعفر هب , هيلع تاو دو

 روا میکر ھ یلماح هلی اد رطر بویهل وا هدعاسهدلاح یی داوا هطع هدن ورا

 زون علق هدعاسم هدلاح یییدلوآ هطتنو قفلوا مفد نوسلوا هوا ۱

 11 هناخ هبحو توطو تامهءوراخذ ناتلوبواطهالاب هجورپ اد ا

 هدنهاکشنب , زوتکب نویلفریبک دعطقرب نده ماع هه سر دوجود نوجا یییمح 1

 اضتفاوقغاوا باکر الا یزوط یعانا دنا یکیدلک هل ار رکسع قربواهدامآ

 # رز رتیتصم بای نق تاو ها نوجماسابلا هاو

 ارظن هننادافا و هدک درب و هم هن د ری سن هلا طسو یامدقمو اشا یل

 قرهب روبنازرا ,دعاسهنالو موش نیفوالومأ شیاند نس ودنک 1
 قحوغوص هلبس هبا یکلیکب رلکب یبا مور هدنلالخ یسهنس شب ناس

 نوف هعطقر ن دند وجوه »مام هناسرت نامه بول, ر وہ نیعنو بصن یظفاگ
 یدلدناهدامآو رضاح هدنفم> از وک: هرب ریهجت

 ندنرلالیئسا یرایاطرابق روا هیسور یساسور هسکارحو هزابا هکنوجو
 هم رلودنک تب ون قر هلوا هبنتندنرالبا ضرعت هن رافرطناب وقوع رقار خوب
 لصغنمندنتهوکح عرق نالوا یراهرادا رک صو ندنراکدلبامرج ییکچ هاک

 هب یرعوطند رعوط كئ هلعت تلودنالوایرادلصا او یعرش عوستمنادب راقدل

 هل رللوا شم الشاب هک اد درت هب هملعر د هلنروص اهل | هننسارحو ظف>" هاب د

 یاسؤرو كب نسحو كبیارکدج لغو انا ر نالوا شکست ۱

 حرفو هداعاهن . راتکلع ابطف قر هناوا مازبسلو زازرعا هن راصع؛ندلت

 روغ یم هظفاع تكننلاوح لوا كو هڪل وا لصاو هفح وغ وص بل

 ی U یداروس شرابس کب ئا ٠
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 ٠ لق هبناجرب هلببسح یرللوا لاحیندنرارتفلاک یرافقوت هدارواهد ودنا

 [كنهبرکسعقوصنالو !هدننابو ظفاع هدنروص و ردن دنغد دلو !لاحشیرلنکر حو

 كباضرف تواوا جاتح هتساشت اهلشف اددحویارسهربالوا نوعا یرلتماقا

 ۱ [ هلغوط ودس رکوسننک او هتسارک اوب هلشف قح هناو ااشنانوح اقا كرفن
 ۱ اه رك رەت كبو ەغملوا لقنهغح وغ وص هار هعداس ندن ونسوند هیلعرد

 ااو هیدأت نهی ولط تمدخو قدقد وزوط ندهملعرد نوجگا نالو ام

 ۱ ۱ "هکلو و یادغب را دعمر قلمك نواوادال ۰ ارجو تعارزنوجا

 | لاتفجزوب ندهناخهبح ندنغبدلوا نمرک د نوجا كم وکو | نوا هدارواو
 | ردات هکعا اطعا یتمرکد

 | هناخهب> ندنعدلوا هناخهبحو بوط زار هشلا هدنسدع)و قحوعوص انات

 یی وط تعرسیلعا هعطق یا هلا یقاطرهو ینام#*رناسویموشوق و یس هب رع
 | ك یکناویسهفاق یصعرمهداتسارفن ر وەر و نو اھ هل اراب طة چ اقرب و

 " هکلر بو ندارخا لاحتو ند هناخ هبج هراس تام ٥و بناو هفوک وك روک و ةمزاف
 | هکلردنوک بروی قاجوا ییا هلبا هلعو یجراویدو راجت رادعملا مولعمو

 ۱" ۱ ۱ ردجاتع

 ] قیفروربارب هدعارططاو حرف ردق زوب یریدم هنارجام "راد مویلا الا
 | ییردیب نوجماقلوا بلاغ روک ذمموف قحا بولوادوجوه مدآ قحهلوا
 ) بونیسو هزرکو هبساماو ساویسو تاقوتهدنروصوب ر دبااضتقا یلاسر ارکسع
 | هدنایراکدلکیزهفولع كل ەن ر: هلا بیترت مدآ ولیماسارفن كب ندنفارطا
 ۱ ۳ نیعد لنک و یساغای رک رد هلن اهطسا و ربندهلع :ردندلاّرمنو كل رب ونیَشذ

 قلی ابیمانروط هزي > هرطءنالوامدعهدخ ریه و ید و بولک مزال قعاوا

 | ندنراروشحمس هصاشو قلرویپماعزا هبلصل) نج دعقا مركب روي هلبا
 - هلنا مرکسع نالوا مدوحوم الاح تاولو شا ات ایا نایلس یرکراتحا

 | دوالع یخدیناما لزن ةداع نوعسمربو تانیعت هرکسع كج هلک ندازو

 . .  دولک مرال كلرب و هچقاهقشب ىد نوچ اك نوب ىر هئاق یت روم
 | (ناسحالادسعناسن الا لوصولا دعد هدوصء»بوص هلدایرابتاتعاعبار

 یزرابتعا هبهچقبواک مزال قفلوا شزاون هرانک هرفرط هرزوا ییوهفم
 ٠ اضتقا كلرب و هده قفاوم هنن رلحا:ء نوعا یراب ولق بلح هلعمانوا

 | ساب رکو یاب هقافعسو نوتلاو یی رنات یرادقمیوزندنک دی
 تی

E} 
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 ٠ یفلوااخنا لدب دن رنا ع رق م هندنراوداوا شعاادهناو ضرع+تلودرد ۱
 یراعا كیلاوحو هرزواقلوا دندسرپهب ولهمسور هدنو رط یلوطانا هدمهو ۱

 شد ناسفط هلهج ییو داوا یزریریکباج كن هینس تنطاس ن اکر | نس معاد
 هدنانایقهسکا رج عقاولا ق هدقدتلوا ناسهردور ؟ لی لک و || نریم شب هک یی هم ۱

 نارداهبرارب هب ضو بر> شو هاو یل اط ئ ناب لی ناسکس یصوریب زارع ۱
 هدااح یزلقدلو ارلهدآ یش>وو یغاط راد م رحم لاونم ربقحابواوادوجیوء |
 هه هلاط ا نیغذوا قلخر نایت ییالسا ندتایئسحو نزعاط یهبلع تلود ۱

 لانخوشا نالوا هدسهناتم اند یک ندر اکاو اعزوا ماوناریریمو ارزو "

 هلا هب رغمبادت ییددیحگ ماوقا وب وقجهرواان و تشپ هدب ودیک هکانرطخ |
 AE اکرب بود ایدز در وراوک تاج هاب باوک و شبه هب !ع تاود

 نا ودهدنسهر اد ورندنر غض س كناشابیدبع هحوفاتمش ین رب زو هدءرص

 قجراژاب و یفاطابا و یعلوطو لیعابسا بونلوا مادنمس|هدنتمدخ یباتک |

 فن یو هد ثعسو الیتساو دخ اول ەدسورىرالګ مانه زوقو

 یتندلب :ا قیضلو عطف یر و دک كج هر دیک هنف رط لواتساو موعش ۱

 الاانا رکو يا نیدحومتارغو برطضم مرک ارادرسهدماکنه |

 نالوا ثعاهنیطنو ثادح او قولو بنا مش هل رفح قدنخ یف ارطاییعتهدناوآ
 ناشو مان بدک اشاب یدیع هل ریبدت كنارخّومو مدقم هکاشاب یلع حر#

 نیکو لاح ب> اصو داهد شب وردوردشلو نفطهنسو ی صهمقچ هجو شا | ۱

 ماع € اووا هتسا ردهددیمزا هوا نرسم ا هح وک الاحو: ردمدآر

 ریکر ارقهلبا اراق افتا یتروص قلا هلاوح اک | نشکو لج كناموب ویدردیلها | 1
 هبهیلع رد هلب رلمدآ رفن جافرب نوههرکادم صوصخ ضوب هلغلوا

 ل وصح A روکد م ص وصح هدک داک ت ۳ وات وعد وباج یاس "دهان رها

 اشا ىلع ەد دنلواهدافا هن ود::؟ کو دی |یرادجاتنواطدندنسو دنک فصاخ ۱

 قجوغوص.؟ هل وشیدلءانامهر د یتساشاو لاک |تالداسونالوا مزالاک وب ید

 هدننوردو ردهقنلب رب یلوبق یکیا كحویب ندنس هلقرقرپ نانلوارعت یسهعلق
 یخدلرلنا ردنراع ندمدآ تزد یرکباعج نذّومو ؛ماماورفنواغا دوجوم

 ۱ | اک مشمهدهاشلابهدنس هنس یکی اناسقطقداسلاونمر اشا نادوق هلن |! یل |

۱ 

 تعانق هننانعتقسقد نالن زب و هعفدر هد هنس هل هفیظو نانلوانیینهراو دنک

 دهجسسسسسسسسسسسس جت ج

 س



AR PF 

 رب نقیت یفیدلوا لا یراتاجو رارف هلتسن هن راودنکو لاح یب هدقمؤوق .
 هن رشا كنب رفاو ندرامدآ نالواهدودرانور دهدکیاتعاسها لوا نامه |

 ندنرزوا كنقلخ ودرا نیرفاو ندزرداحوزپس |هحرس سس بو زوج مولط

 | یررد اهب ها نالوا هدنعز (تسین کبد مم) ورلشفک ب اتم ,وذخ |

 دوآكنجبوناوا قلخ و دراراشغ !تخوررف هنسامم زوک وار هد هرو کنم لابح
 ییهدلو ادوات سلير هل را هک رچورداح هل اراهدآ دهن نایب هل وب ورلتکب

 هللا بارغتساو بح لاک قحا وا یمولعم كناطد اض تیک هدنراک درو ڪڪ

 دا هک تب تاور یراکدلبا لیدمت هرارف یرارو هات کج ندروک دم لح

 ردلوعم

 ریسا ید یرایضعب ندنعاسبا كناش اب نس>یراغارد نادوبف هدماکنهوب

 ردشلافهدار و ابوشود

 هک یتیرومآههناحناتسنکر ح ك اشاب ىلع ح زو #

 raa aaa TEETH ته تسویه. 8

۱ ۲ 

 را سو

 ۱ ور رک بن صار یسهامروص ب وار او یه التب ییلاح كنسیلاهاورتندز هئس

 ح شعاعسوت هدنو رظ تق وزا هر ندر هلتقو هلع تاود هکنوح هد ەتى |

 یرزادن ادص قو شفت قسەشوكر هكنکلا-1دعسف یالاغ ندنشدلوا

 1 ید قبا > ۱ هل شح ینو اهدهناقک * هجرد یسهدوحوم * "وو بو :وا تقو |

 || ندنشادارغوا هی همکلم لئاوغ قوج كب تفو تقوی را هرکصو ن دنغددلوا 1
 1 ناسکسهک انقویدناش««دنا شینفتیراوشوک قوچكب كنکلا# یک كلو ۱

 ى رصهب هیکلم یراقدوازنم ودشهدم تالاح نالک هعوقو هدارفس کا |

 هساایدردناسح هن هلع تاو دیه جاتحاو قیفح موز كنعاراکفا

 | ناتننکرچ قباس لاونمرب هک یدلاقیدلشاب هغفلوا راکفافرسص هرارو |

 ]| ندیرغوط هیلعتلود ندنکیدلکثلواهراداندتف ر طیراناخ عرق یسلاوح
 أ 3 و هراس هخاص» هحزاننف یددابا وعبج یلاوحا كرارو هیر 1

 هلکفک "ندهیلع تلود فرمت ر ز هرژوآ قاوا تسیرمءادس | ی

 1 كحهدا رکبل عضون واھ یاغود هقشو ند ونیع هلا یلک ردن هدزک د* رو

 ۱ قوسرکسع هننرافرطنابوقو نامطو عرق ول هیسور هنفرهتفرویدلاق نایلرب
 | تدنن رافرطناتسج رک وناتسغاد دن دف ر طرب و هلغمابلوا لا ناکا |

 ۳ اک رحیدلشاب هغفلوا وخ یجدندنف ةرط 3 اب هارد

 < قلخ
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 یلکیناجیمهنعوقو تدوربهدننیب لود هیسور هلبا هلع تلود هدانا لواو |
 ہدنخ رات یکیا ناسفط ںوناوا بصن یرکسعرس ی ناجم رقاشاب یلع یجاح |

 هنا قجوغوص كردیک هبیلاوطوا ر ارب هل ااشاپ نسح یزاغارد نادوپق
 هت افس بوروقود را هنهاکشیپ یس هلق قجوغوص«رکصندک دنیا رکتل و ۱

 لاج نکی !هدنرکفقلاط هبافص هلتماقاو مارا نوک جافرب هلیس هناهد قلاوص
 ییسادص كن راب وط كالن ندتفرط ناسناوا رعد نوسد وچ كن هسکا رج ]

 واقوطوءایسرفا و راکب مان یابحو قاراحو نور ویارکد جشوچ ران ندیشیا |
 راشک هنب رانک ودرا قرهلوا زاوس هلیتارغن

 یراکدروک ینلکشو دراو ینیرکسع دیلعتلود ادت الا كن هسک ارج لایق هتشا |

 ردشلوعوقو هعف د ول ۱

 یخ بوروک :رندر یرلتفایقو لاکشا یرلک دمروک هلب و هسکارچ لا |
 قرلاطهتالاحول ردا رظنوتلاو-!تهاسنادلوب دو دراو |

 ردراشلوا نارمح

 زاد فرو یمابر شاکیناو a: e r هل وش

 هرز وا هليا عضو هب رثاو هننورد هېر وطر وراشمریک هنا بوب ود هنلکش

 یساس یفاو همدآیکیاو راشع اراب هثب رلمئاب بول الغا یزب كلکلموک یا

 ا ا ر اشر دک مدار ب ورد نک ن اتفقنوزو ل |
 كج هل هنلوا حست دم دانو را حرح ھڪ 5۱ هنس هع و هرغز هدانز ندا ۱

 هلبارزو مسو ابر هک ردبایماهم ریسارپ هنشاب بودی اطرض مدآرب ینغوبچ نونو ۱

 كتندم یک كوب راشو ود الخ هدنرلذهذوب د راک هب راقانا وند همرج |

 یکدم شياو یکیدمروک كنعلخ لئامف قر هلو ن دشنام رفتو م راول تاک لر ھشو |

 ها شام هنا عتعو هزار *بوروک یتالمجت و تاغلکن یکدم روتک هن ررطاخو |
 نسح ردع رهبوروک ی رلنایرل ضع ندنتقلخودرا«داتنایرافدلوا لوغشم |

 هژبنط رقف ندنغیدملوا سابل مشنمدررزو هد هسیا اسم یراما دن اوتروص ||
 رفاوبولا هش رالا ین ها هدنرلک در وهعفانوجما لهروتک هطروع و تروعوب |

 رارپهشیا هن عي( راشي هن) هرزوایراناساوروغارب هنهز هلیادرءرکصنداشا |
 یرودنک هکنوجو نعرا رزعا راشعا وند رد راع ندندعم هح -راپ ررلنوب 1 ۱

 | برجا نیاتملوا رفت هنالمج هسبا قلخودرا بواوارسکبسورابس ۱

 گی %#

 بودیا فارسا تابت “ر دق كج هل هوا یه اط تآ جاقرب وراشمر وتب ز

۱۱۹ 
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 9 E ا ا رح ۹ ز E روط لثعر ر

 لاتجرب هکه لب وشر دب رغرحاربقر هلو | ص وصخ هراب راق یدیص قاشو
 ورا رح نوعا قلا ینا بواک ق اشور ااصا ت اهچراب رب ەنسەر |یلاتچ كاا
 ردب وص همدآرولب وب نوژزوا قسما ر د لاحر درول وط كر هک ه لاتچ ىغان
 , ردن دنرلهم رغتاداعنالوا یع مقلواردقیب و كغاشویب وب هک هلب وش

 درضخزور بوغاز لاغصهدمافزور ندنفیدلوا هجا دشاتش هدیلاوطواو
 اقرا هلهجو یعادنک اراشا! تنسو ضرف هکا وک الاحورار دبا شارت
 E ردشعا تباورو لقتیدنفا مشاه وند راز هيل

 1 یرلکدروک ب رکسع هيلع تاو د| دبا رلسک رح 3%

 رل یدیا | هدند هيلع ت تلوډ هحرک اورد هنس زول چوا یک | ناتسسکرح

 ۱ ۱دنفیدلو | ضوفمه راناخ عرف یسهرادا قر هلوا دع ندنن اهم مكي رق

 اد علو ده یرغوط ندب رعوط ران هد هنو رولي لاح ل راسکر چ هيلع تلو دهن
 |( کنج نیطالسوناناخ هرزو| یغیدنلوا نایب هدالاب هکنوچو یدیا روناط
 | رفناتسسکر ح نیفلو !ندنرلنداص مرد اه ر هدنحالئابق یییراقحوح
 ا یزاقلات لرلنایخدیرلک, لاف یقرهلو | دنس هب انمیکلتفح كنب رانا
 اس هة ٹو ندرانآبو دنا شر ماو تقلا هلیا زارابات هلیبسح قلوا یرانا دوس

 3 هدیلاو و طو اضن د هلع تاو د قرط ها رارزوا وندنبدلوا یرلطالتخا

 ا مدآهقش؛ندزاراناهدضرا یور هک ۳ ورعاط قاودو ند ندنغر دعلوا

 یدیا رارلب
 1 مرالشاب هض رعت هدرطور هنفر هتفر بودی اطرص یتسلاوح یاطرابقر ولهیسور

 ؟فاح یب راتیتسب سو لالقتسا هر هظح المیماجثا تماخو هسکارچ لئابق
 درسا هب 4 رام هلبا هیسورقلارا قلاراهدنل الخ یاتهنسرب نا ةطهدنعص

 الرد , ردفا ندنولوا بول هدا زتوا دده دن راند هنوک ندن وکو بودبا

 ردراشم الوا یخ ندهب راع |
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 ناب وح هدلاح نور رددامد ندنفر دلو ادات ء١ كرب RO ط یسابابو

 لدغ هم دب | لرادن قان >حاغار و هفوق رب هلا نافزاقرب و لر ى ؟ یسهیلوق

 ژرولوارفاسم هدن :س هزاح كناد ناباق یرف حورسشم لاونمر ید یسنکیآ

 زار توس هدارواژ

 هرزوا تداعیدهیرهلوا سشتنم هبیلاو> و | مالسا ند هرکصنداش اب ىلع حرف
 ۳ رادع دق تاداع نه)شم ادب |حاکندقعهد هعو رشم تروص بورغاچ ام[

 حدر هرکصادقدل ای رق نالغواالاح هک هلوشردراشماغ ۵ ر نوت نون
 كمامهشدروک هلای بهدا و ناقویرد نااقوقمامر اونم ناخ كني ودب ناق

 هرکصذوک نوا ش شد بو ود هصوص لر ادا هدقدلایرمق نالغواو 1

 E هدیارلروتکهنس دو زد ۷ هجر ۹

 تی نصر اولزوک یس هعل : را لیتو خام ی
 كرک و هسک ارح لئاق ك را رولوا لصاح هرس هنوکر هبولوار ادلوصمو

 یتحرتب هسلکا هنرهور رپ تازکلابوب درغ |لک !ناسنا یہ ربس یرآ هلق رانا
 هسقا هکر رد |هلدابم لب ءایشا ضعب نور دشت ینادف ناخد هد رف یرهلاش
 تا و لشیاخلت ایف قجنار واک هەر اب شدیمرکب ر یس هيف هل اسح

iبودا تعارزیرادقم ˆ كجەدىااقو ه هاب راودنل ؟ ندنراق داو | لئ اغ  

 كکوسو قغادااوكمروداواویتمروانب رب ر هکنوچو ررهشارغوا هلیسهداب ز | ُ
 ندرکیدکب ورازا هنهادمهرطن دکب و رازقروف ندنر رب ندنغیدلوا تاداف

 هبندم موسروبادآ هدنرلندب هل محو كجەدا زامحاو ناو كح هک

 هدب ولو الم ؟شن هلع هکمادام رهسااق هرزوا لاحو ید ل زور هملعءاب ردو,

 هناخرشم ركب سشپ نوا اما را نەدا لر ر ید د رات داعیعد-قر هیلوا تع

 توفصونسح هسالوااشناو بیر بناجنو ھاو تالحكر هل روتک هرب ر

e aa arl 1بسک هی رت نیحهدندم زآ ۳  

 .دولوآ ب بت گو حوا و یی دنوار و یکماس در و ها

 OE ناخ لزوکتباغو هاتمکو نوت" رهدرالم مان هحوصو

 نشود هب یلاو> لوا نوع *طفرمشچو ر دراو ید تالرشج قوچ كب



¢ ۲ 3 

 ۰ و و ۲ تاغ هط اول واز هد عا لت ا3ی الوط ندرلییسوب دتشا ۱

 ۱ : زردا زارتحاو فو ی“ هلج ندنعبدلو ۱ 7

 قوا حاکن هد دعو سم ٽروصهدنراٽد دد هن امز اشا ىلع حرف هج رکاو

 ۱ 2: هزارمش هر ؟یدکب د هدب ولوا داحا ؟هطدارر هدانا حو ر هللا حوز هددساآ
 با زا

 ۱ لا لاردا هر د ادعتساو لقع ودنک یک ودبا دال قلوا صاصتخا

 | يساهبو هرزوانوناق لوا وروئلوادع هرابنزرانلوا جراخندنا هلا تیاعراکا
 ۱ یدیازرر و رف هتلم ره

rا  e5 2 ےس  

 ا و قید زر ی ۳ تواک نر

 دهرکصندقدنلوا عط ی اھا لس هطساو یحلبا
 1 رب ندنراتسود لداما

 0 ی ی باس ا فو ۳ درب

 ۱ رل وتدور ا اوورلب ی ا

 دوا یھج و ا الم كا قج هغوطیکروب نس ن هک هل وش بو دب ارارقو لوق
 دیادنکًانوید مبدل ین کدو یو باس ی شب

 ردقز وتو | یعرکب ندراب راو دان اوت رهام هدتفرمس نفور دا هب ,دنوهرم تقولوا و
 هداروا قرهلو اول مکن دش دلاویخد مقورواک هنتلا كجاغا لوا هلب رارادافق
 ۱ ساک رب 3 ت هس رو و رهادتن الا ندرلدراوسب والود نظم

 راع ر ك زدالوا ندیاروه ته راوهن طبیب کا وش

aیساناب كریف" د هنلا یرلکح هدیارارفهدبولا یف ر رکاو زلوار راح هج  

 اا ام دمے چ رک اورواو الاتق دم اکنه لوس ر قر هثلوا لادحو كنح"ر ا :

 ٣ د یشزاو قدهلوا ناسا لو شل وا عطق یساهبل رق هل: سا ص ر نس>

 | دغی دلوا لئابق عبط رباغم كب | ۴ع اساهداماد ین: 'ریقەروکز وک هدهسان تل رب و ۱

 7 يا داد نیلک هکنوجو ردندنراهراح تاداع قلاوللود تفرسهلبوب

 گی
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 رابخ و دزکیلا یکی ردو کد رب و یاهب مگ:درب وودنحاکن دمع مدقم 3 )

 ةرکص ندفد) |تص>ر ندرلن ایرادامادبوی |لوف ید یدل اورلبا هدافآ 0

 ویدردکب ییعیرد هلب وب یخدرانوب سیا شلوا یدالوا جاق ندناو یییرا
 نکیاردیاذخا یساهبو تخورف بور وتوك هب ی ریسا با لیمحت هب هبرعرب یس هلو
 | هرزوا یس هدعاف هشحافوید رایدلیا ارتفا اکب مدبا ییایع كمدآوب ف یراق
 هلا دایقناهنوئاقو فارتعاو رارفا ییمرج نامه بوبلوا تداع كعا دان ر

 هاوا یلستم هلبسلست ردر ارب هل ےس شو هی اس قر هلن اص ادصوتوص ی |
 نارابلد درک هنسهناخیلام ينددلالد ندجرسا یس دحوف نوسروط

 هسدا شالا ص هللالد هنرهیراقورد الاسرا یب ارت واع داود مرتسا

 هکم ر «هرزواقلوا ق اء خد یاش ءزوقط هش ندک درو حق قم

 هسلارع | هراصایچد هسکو دهسا قود یرادتوا كنەرانزرکاو رول وا روب

 هفت رحوید ردو: كق | بود ادب ها دن کوبوتوط ینا تیوب اودنیک

 كابوس روسانفوكمک و سهدنرلنب هکنوج بولا ین هراز یتدلواراردنا ملست

 لدتا هل ود لدت | هل وشو زەب هه گاو كر هک و و لر هک ودندن ةیدلوا برع

 تخرف هسراقیچ هچافرهبورونک هرازاب هلی مارتحاو رارعاكر هی |حاوئوب د
 ردوللر ادهم هسروا ہند هز ره هددا لو اهسد | ش ۵۶ الاعفناهداب ز ا

 هدنس ههحاوم رسا نامه یجدیلد ینددلاو رر و 3 ساو

 ردوا یس هل بق تكنناج خد نقح قاب اباد. فک بو دای « ت اانا 5
 هک هلب وشرولود ع ودور دان ند غ داوا بيع ت ا ا تالدک ٍ

 كج هروک یرب هد ودا تثابخرب هل ویر ندراشلوا لخاد يکي + هلق

 نودالشابهکع | هرس نالغوا سک رهورلب د ونس دس هلج نامه هسرولوا

 نامه توی هلو اعتخا هش وکر هدیلاوح لو ادعب نمكر دنا اعنالغواراحان ً

 یناما بودو انا هسرد | فداصت ةو رهندراحالمو درو زا هل اب

 مدت اریسااکسیع دک لاهکتک هرز وا كعات>و رفهدرصدوخ ابهدلوتناتم

 هننرو هسک د كنطولرردتا تخورف نسو دک كرد رابنو احر ۳

 هدنلا یس هلسق كنالغوا دوخاب وروس هک اراد كرت بویاب |تراقحو ب



 || هب رپ كنيمارح هسرلبا هدعاسم ید ینلابب كنهلسبو هسا راو یراق

 ییزپسف یکیا هدر وصوب ب ولوا رتاج هسجمرانوناق قلا لدب ینیرف یکیا
 ردا تخورفو دخا
 بوبلوا فولأم اک انیفلوا تحابق لوس كب هدنرلجم| یسهدام سهنلتق اما

 ۱ سالا لب بوروا یار یس رب ندنراجما ءاضفق رک او راردبا زارتحاوفوح

 || فرلوا هبرمحو یخ دیراتبدیبک یغبدلوا هبنرم حوا یسبل اها قب اس لاونهرب
 | یسکب|یخدیتبدالرن دزو ا بواوا قرف یی دنرات دلواقوط هلی كيروئاوا مطق
 | یر ید هسالوالتفیس رب ندرلناوا هد دتر طسوا هک هلپ وشردس هتروا

 | یب وط شب و ریساشابشب شق ندشراق یب وطشپ هکر وتلواریبعت بوط |

 || ریساررپ تلذک یب وط شب و بسا سر شب هرزوا قلوا هنساهب ریساررب
 جی ینعب ( هقشوش ) ییوط شب یابوهرز ددع شب هرزواقاوا هدنساهب
 هدنفحریسا##روئلوا لیصحت لاحر هب بولوانون اهدرزوا كرب و یاب و كنفتو
 ]| شراوی ر دقت اهم ندهید وا هکس و ده هدن رايب هکر دود یسانعم كنریمعت س راق

 : تانیفرپ هدنراندب هلب راشعا یک لیکر جو یکللزوک رسا هک هلب وشر د هل ماسح
 قلوا شراقیلا ریسا مات الثم رارروکاسح هلب راثعا شراف قحنانویلوا

 | رسا مام هنن رگیدیسب رب قر هالوادع صقات یسفاشا بوئلواراهتعاهرزوا

 ییفرطتسوا هتل وا كحهرب وريم ار هدنن ود شراق ترد هدک دلک مزال كهرب ۲

 یسمعیچریساولتماک ندناتسسکر ج هتشا * رولک مزال قم هلمامت هلبشرکیدرب

 یر هب رغ تدا رونو ارت (هعلش) هدرب ور دشلک هدب |تّلشن ندرلنسهلو4*وب

 تج هل راهب راج نالوا یرادوحوم عازف هبسور یرلکدتاریسا هکردراو
 یکیدلیا اصتقاقب رادالوا یراک دلیادع لوصح اب وکو رر دبا لود بودا

 | هلبق ناار اوما, (قولن ونا ) ندنلئابف راتاو زابا تخورف هدنروص

 | نالوا سک و مپ وردیا تخورفیجدیب رادالوا زوا نالولندنره راج

 || سورو رابا طبض وید ردن ری لام قع متم ےب وبیرازریم یراتروعوریف
 رردیا تخورف هلب ربعت ( هقوط ) هن دالوا بودیا تفج هلرغارف

 || هسرولوا كج هدیاانز یسب راق هکر کم رار اص یب رادالواودنکراسکر چاما
 || هيف دوخاب وهتروعیسپ رب هک هلب وشراردیاتفورف ر: ارب هلی رادالوا تقولوا
 | : نیاقو هد ردن اق یس هجو كئروعلاحرد هسرولو وط یکی دل اانزو برن

 ۱ لوق ن شع اهدار مارح >کدالوایدت اروهطهداهر هلن وشو دیک هدسهدلاو

 و
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 نکر پک ندننا هلبقر ربع هنیدنک یدنک هسک کی و بیرغ ]|
 قلا ز والفر ند هلقو | هګراو هدود> نوعاكماع | نباصا یز رر ۱

 سکرههک ر دیللوا هسک لرطاشیرعاشو رار د ) یرغاش ( هک رولک مزال

 هملکد ییزو

 بتشحهدک دا ناجا ك مز ۲ ,دنرا او كنا تفلا هل الیاف ریل | نا و
 نتانرک بوط یکاهک هل وڈ رواک مزالقلوا مسی دن رب ندن 9 | بس و

 توداكرادنودخاكوسکو بوقارطو تالاو هنکاو ناتو نیشمرو

 نالوا ییولطهرکصندک دتااطعا ساب رک ب ین شیک ولو زوالفر و |

 هجرک اور و هنلهاكنهناخ بحاص ینسانادهورراو هنسهناخكنکب هلق

 هاوار ق هر" شمرک هفافر ذعشک وا یتروعو سیا لک د ۰ ددم هناخ یبحاصهناخ

 بولا هنب زغا تسهم هلبا موجه هنبرر واكنرافو بوناا هنس هناخ نامه ید ||
 هل رس :طساو ناجرت هسد ازاد ناسل وب دمدلوا مس اکسو قانوفهکن دلاوو ما |

 یس هو زا < | ییکیدتا لوص یی هلسب تروع هرر وا هدعاق هدک دنا هدافا |

 ىلا بولد ردمهلسب ےب ول هدک اک ی.ه>وقو ررر ونداهنما تق ںؤلاغص ١

 تالوک ا٤ا اهو رول وا هدنک رادنتفاضیرورمض بو دنا لوو دوا رر دب وا ۱

 راسم دټعر كردبا توعدیرانلواراوج هلرس هل فو دنکوراضحا یتابورمشمو ||

 شک هد رکصت دنارزتسوک هنس هلج و دردم ءسب ےب و یحدواهدنهاتخ تودیا

 یالاک ضرم هرکندکن بولو اانا و لع وا ید ران وب رولیع اط دن: ر ولر

 راردن|تمح
 ندراجت و هدک دک بود ک هلع ییدلب هرز وا تیتسب رس هرکصندن وب نالوا هلسب ۱

 نیما ندر ذاحصو فوخ ورد ره بو وا حاتخ هب دسک هدکع | هظواحم لام هسیا
 بصع یار هدنود اف داصت هبیمارحر نکز دیک «دلوناهننو كنورزاوا ماسو | طی ته مس سم ترس سی سس

 رکچ لا كج رپ وربخ ود میس هاسکن الف نی هسرولوا هدنسهیعاد كَ

 هتساارا, رسا یییدنک دوحاورولا ییلافهد ونع اتباع ر ةلئابف نونافرک او

 نایورکذ هقشندک دنا صالنهساو جارخاهرهاظ هتبلا بولا ربخ یاب
 بولواعدق سر قم اهب رج عد قلسیع ییثمزوقط كنهونرهندایشا نانلوا ||

 راباتخورف بؤ دارا نسودنک هساقو یر دق کمر و كایمارح رکا |ا
 لع داز اد رات داع د ك خا ر ارف ندتازا ندا بتر هج و ناق هکنوچو ||

 طعم ولو ارم انت نامش بوم هدا رارف ید ی رح ندور دالوادع سودان ۱



۲ ۱۷۸ € 
e۱ ۳  

 || ندنندب یتشاب كغواطو زیع ىح اص هناخ ندکع نانلوا ےط نوچا رفاسمو ۱

 | مناجوشا قرهب وقهنک والرفاسم رباڕ هلیشاب هدب ودیا حطو بذر هیمرپآ
 بولوا كنرگبیرلسابل و # ردندنراتداع كم ابا رشا یتسانا مردا دف هکلوب

 ۱ | هدنساعدا قلشا درقا رب زاواریقف یرانغو ییغیرربتفو هلو قرف یرانغورمقف

 ]۱۱ در و بوبع دال دوار دن !بلط ند رکیدهسنا هننالوا مزال هن ر,ندنرلف دلوا

 | هسلنتسایثرب قاشورغ شد ندنسود:کهرکصهدب ولا یشرب كلەراب شب و

 نمرونک هنب رطاخ ییاس> وید مدرب وقوچمدلآزآ بورپو نامه
 ناویحوریس بوک دهد دودح هرس ور هسی ار ولوا بارطضاراحودهدکر رک او

 یاغوننا:لوادع رداهبٽاقو ژزاخ روقالصا ند هیسورو رولا هسل ارول ول هب

 0 هکنوچو# ردناریساوذخا یسهادرب راس رحوهزابا یی رفن نواب ررابات

 ۱ ۱ یراکدتادخ اندنهدلواتدامكمردال واو كکوسوتک ود قن ربرب هدنراهنایه

 ۱ تالوک ًعنودنا ماد“ |هرزوا تیتسب سر هاو ر هیمک و دیرلیسا

 : | تونلوا بیعترافو تقرسهدن رادنعو ¥ رارد ماعهاو تقدهثناب ورشمو

 || نایاص ندناسناورلو |لوبقم هدنرارظنرانابلوارداقرات وب ورونل وادع تالتکب

 ]| یرلعت نکا رر ید ەق رفتم لاق ن دنر دلوا تدحو تهجربهدنرلجما هچرک او
 || یدنک هدهب رح تاکرح هلة ره ورلبا ت ہدخ یک لوقو تعاطا هن راراتخا

 | كو هح سلو تس> ورن دهوا هد هل قر ھه هک هلپ وشردادایمنا هزکوس و هلک

 ئغاشا ندنراودنکو رلرولوارطالا یع رهه دنا لئاق بولوا رلتادناخ

 |[ هسا ع ره كوكا یخدهدنحارلن ادناخوب ورزمرب ورق نوا ریقن دفنصرب
 | یراتیعجو هلعەك هلب وشرولواذفان یزو و رطاخ ای م بول وا یریما كن هلببق

 | هدنناساراباتهدنروهط همربهدهسلآ ی رفتم هدنراشابع اطیرهناخ بویلوا

 | ماي لاصبا هغاط ندغاط ةنرب رب هلبا سسروناوآ ممعت ( قد رق شيا )

 || هراشنسا بود |عمج هریرب هدنفرظتقوزآ هدنناحاورابامارع هدافاكردبا

 یر ندنراجا هسرولک مزال كلدک هنب زوا نع" دورار دیا تحشصم"هبوسم ها
 1 بودک نکل ررولوا داقنهو عبطم کا هل هحو ره بودا بصن ع وشاب

 | یرلسبررب هج هبمادوهیموع هرادا بولاق هنشاب ولشابیرب ره هني هدنراک دل
 ]| هدبلعتاودتمدخ لصالاو*ر ن هنارف نس هع كتمصرب ندنغددلوا

 ١ . یشحو یزو د نکو اربعندفورح حر اخ یرلناساطةف ر دراو ولخ بعک یب ال
 ۳ ۱ اه دنیا بولوا یلاخویرب ند ربیتوقرف یرشوریخو یناعاورفک ویل ایج

 6 بیرغ#
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 و
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 قرف هدننام رقن و تاربعت صمد طو زلت ۱ قیدصت ی هدام لص اه دک دتا

 رونلوا رکذ ینآ هجورپ ید مهنازحاص ناعوعسم نالوا هدأت و ندنعیدنلوپ ۱
 ۶ ار

 ریز ردهدیهدآ لکش ررحلاونمرب ه دژ بولواهراغمرب هدزرلاهوک هک هر وش

 یغاط تونکلسهرکرپ هد هنس شار او حلق یییصآ «دنسوشراقو سومعرب |

 شعرا: ارارف نوک روارویطو شو ویک «دنرزوا غاطهک شەراصراص هل وا |

 لاد وچآ كڪچ لواكا نوعا قلا یعلف یهدنسوشراق و ردلا لاوسود

 دیاش قلخ لئابق نکل شهارد لر و لکنچرباکب ندجاغانر وشعهرکص |
 دوخایوندنر لک د از ازت اوفوخ و دردن ار رر هدااح کد تس درد ی

 هدنر لک درو لکنچر,ندجاعا ساجر, رگیدندنرافداوب بو ارآ یجاغا یکیدتسا
 رار ودا تاوز ود شهراناءهرمص یسهقرادرانروتنک تو رق

 ه دی رگ هراغموب ردوا عاعسا ندرلندا دنا هفرط لوا هن و

 قرەلود هزات تایح لاحردنوشودەب وصهدنرف درو اوآرایجوآ بواوا عبنمرپ

 46 یتاداعو قالخا كنهسکارح #

 هزابآل اب هرزوا یمودنلوا طابنتسا ندننارب رحم كنم دنفا شاهر ک ذلا فلاس
 كاب یرلسنیطو ردام و یهو لاتین هتشرهو درو لفاعات اد هس ارحو

 رو انیمه نالب ورازا وسنالیالصا بولواتیاثو قداص هدنززوسورهاطو ||

 هسلوا یصاعو شکرس ردقنره هلوک رب ندخزاباو هزاباو سک_ رج هک هوش
 هلو الخهدک دل رب و نیم نوعا كع اتما بسک و قع وڌ هطا رو طض نع

 هسدا شعا نیع ھن ردوا هدام جاقره ارب ژ ردهزال كعا رنو دادعت

 ندنع هداموب هدفدئلوا تاتع هدب ودنا تقلا هد هدام رب هدع رانا طفح 1

 " را اکتر نالی و ردپ ی صتویدردجراخ |
 هدنرزوا قایا بویمزوتواهدنروضحلرفاسم یبحاصهناخهنیهسلوا مدآی غا ||

 ربا تسارحوظنح یرفاسم یردلوا سم بوموپ وا حایصبانو تءدخ :

(r 

 هد اسسکر چ یا

 | هلع  زذنوعونرب

 هذب وجآ كج لواٿلا
 نرب و ش۶ « رکص لا

 فنه ردحاغآقِج رد



 aaa تی

 مشاه رکذلا فلاسیبناک كن اشاپ یلص هدنراک دنا تیاور ی هباکحوب |

6 WI $ 

 ثب ندقداواولغاب هلرز یعالاو لب و ينوب بوؤلوا هکر « 7 هدنلکشمدآ

 اد اهدهاشهنرقل نیع شید اوا س ؛> بول واد مکن ر رب یرالا يا

 باز مورظنمهوهمتقوز هللا فوج ر دار RN ام یسوبع

E۱ ندنرب چ اف نالہصا هده وشراقوش روتک قی ربصر  

 -وروز ردعن رهو یچس هند دزد ںوداز زو ا هجاق نالوا هدنسوشرافییب رص

 یارو دشمالک قورت ا2 هدقدعهلواردافهد هاا شعا

 زارمح او فوخ هدابز ك ندمواوا قلخ لت ابق هکنوچ دنر اک د ا هده اشمینااب

 ید وبیدیشماشاب هدا ز ندهنسز وب ی دجویردب نو تا و

 3 3 a اشیا رهخز نود نتا

 ع ون«یراکش هدرا هډ هسا قوچ کا راشوقیمک نواوسو یغوواط ناو

 هاش میرزاکد رک قرهلوا لاسو نبماهرزوا تزلک هروک د ھتان اوحندنغ داوا

 ود روملک سوب یک هد هراغم هر روا یراناسل هسنا اکییرافوحوجوروناوا
 1 ۳ خامسا یسادصیراربجمار كسوبح را دک ضعب و رارداهفاخا

9 

 1 6 هب رقندراګ هقباطپةعرد هلکع ام | یغیدم ا یبلع

 ردشعا تاور یدنفا مشاه

 اطسعرور ضعب نالوا شهر ف رطاوا دری ښه اکحوب ۳

 سس

 چ هدمکیدنا *%

 ادص بیهمرب دک درک هنر دب ایلخ وید یعرولیب هلوا یس هلمشق نویق بم بور وک
 1 اک وروک هلا تفدهدفدشلآیزوک هذغولک | رقكت هراغهلر ففوت نودیشیا

 بواوا لئاز رادقمر نوح هلا ف وزار ,هددسلاشع | شحوتهدرحالوا

 ۱ 1 ا ولغاب یولاهدکدو و ور | مت رضا هر ضا

 د هرعفون پولك هثسهب رقموق ممدایص هرکصتدک دت ۱ هزر هز ز یک اوسم

 أ دليا تاقوندلوا هتسخ هدنرو رع نوکت رد چ وا ندنکی دت | لعن هنلایعودالوا

 هتم هزاغم نم ات وید یدراس و یردپیدییمروک تیوب

 1 :وقودناو یوطو ان ر وطو دوجوم یئاناویح زودنوفو یناشوواودززو

۳ 

 دقدنلوالاوسهلو راضح ایی یشک ر کس ۱ یر
 ۲ ول لعسیما رلبدتب | تابا یفیک هلغلواقیاطهرکیدکب یاب
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 هارابرع هلهجو یغیدنلوا نایین باب بواوا همیظع تلمر هک ار چ لئابق
 ندنرلنلواهدنتمسناتسعاد الدا و هدنراموعه هراف رط و هل |عالس | ن د توعد
 كرانوب یولسک ریخوب هدنضارقنا كراب رع هد هسا راشلو | نام سه یل یخ رب

 رد رلشلاق هدنلاهج و كرس هلل و یغوجر ځد

 شل ا لک شتی د تلو ذرب هدرمصندراذوب هلهحو ید دناوانابهدا وآ یاب طق

 رانو نکا شلوایراح یراذوفن كنهسک ارج یا رماهدرمهم هدیدم تد مو

 یییراب یهشیههدنوز دنوک رالاصو را مدا ص وصخ ہل اداب ق: رلیلصا نطو یدنک
 ردم رغ صا رب ی رلماع | رودقم لذ هک | یف ریشم هلا مالسا ی رش

 هداطسو نورف هکر دراو لز ولج ځد بيس هنسمرک ك راک فا قاناس رخ هزلاروب

 كا رشنهدىلاوح لوا نشد قلنامتس رخ هدن راک دشلر پواک هنل> اساس رک

 كرانا یرا رفتساو زوهط كن هملع تلود طعفید | رلشعا تنش هنن ایسا

 یدلوا عنامهنناثیشت وب

 فرش لئات یغوج رب كن هسک اردچ لئاق هلس ادهوداشرا كناشاب ىلع حرف

 یدزرولوا نوع هک دنا وسیسهرتف ال اغط ەن راو دک قح تولوا مالسا

 یاوطوا ندنغیداوا تقو هنهف كنتم هن وغینی دنا و كنجاغا|شودوقاما

 هتفر هتف ر مالسا نی دارخ وم نکلر دا تداوریدنف| مشاهوب دیدلاقهرزوایلاح
 ردشلوا كورم هلطاب دناقع هل وقموب هلغلوا مشت هلحا وس لوا
 تااکح صعب قرهلوا تاداع فالخ هدن دنع ما وق انانل وب هدنشحو ل احا زهک او

 هرس نسهرکص قر هنان | تا روف هرفوهیباعوا تالاعطا بول وادوحوم

 یونعمناسنا یک یرلکداک د ها رمتسا شوک ی را هنا دفا هلوتمو هدف دشالقا

 رالصم هل و هدنلاوحا ۍدابم نالوا قیلوغط نس ی د كل هرمشب تیعجج نالشید
 نسماسا هدنرلکدریک هتي دم لاح نالوایراریبټ نس هرکص بولوا یرادقتعما
 كةلخر رک و كمدآر رک د اقتعا هزهناسفا هلب وب رارولب ییغددلوارامش ماطر

 تیاورولقنهدناتسسکر جندنفی دلو نا ریمرب نوچ ا قمالک !یتس همت هز |
 بسام یر رو جر د هلع وب كن هس رغ تار اکح ضع نالک هثلو ۱

 ردشلروک|
 بولواهرافهرهدغاط رب عقاو هدنفرطیسههلقرابجاع هدزربلا ةوک هک هلبوش
 هدراوحوآیحراردنا تاور یغی دلوا مدآ سوی رب هدننو ردولد یرامكاعت ۱

 ینهراغ«لوا نکرزک هدغاط هلعسوزرآ راکش و دص یر ندنسیلاها تولواهب رقر ۱
 ِ سس اا
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شاب بو دینی و یک دوخ انوب a نئتسردنتلا جاغا
 ۱ و د هو 

 || لصاح یرامارهرک أ بودیاز اینو اجر هلهجو و كدهداصح تق و هتشا رار سس
 روهظ الخ كن. رالومأم وم ارم رکا وراردبار Ki صرع هکلاغطهسرولوا

 ۱ یاب راب وكر ودددغوطی £ : روس عب نوڪ ودیا لاءفنا هکلاغط ةسیاردبا

 ٽه رح مامر ددا بصلة رب كا یجاغا رکیدرب هلی قارح او عطق قنوتسو یو

 ۱ لوا رپ دو کور ونک یاس نیک وا

 | هع دنکییسومدلبااقل اهرونورات ندنکی دایاقاخ اتسک كلاغط مکیدلیا شتسرپ

د نسل هس انه هلکدیم روس دنس مدر اط بودر ا|الاغطا درج
 قارحا خ

 ش٤ | ندنراهع دد تاداع كليا هسلنودد مربا

 ااا روا یری زازاعش اتن داق کر نوا لاتک ؛همدقمقعأا

 | ندنرلک در وهني کار ما نوع | هیرتو عاضراییدالوا هب رکج

 : قرمش لثان هک دلک بودیک هع رقهر روا كمر وتوک هنرن ر, هرکصو قملایرانوب
 | قره الشاب هکع الم همالسا ن د هل تبع امم یرلطالتح اهل ارا ر اتات نالو ام السا

 .هدیآ ی درد دعب و قلوا عاص یآ رب هد هنس یرایضعب ند هسک ارچ لئابق
 و زەجاوخانش|ناسایرلکدتر ونک ندنامطهرکص یار وكمروشم | روش ام

 نالوا ناد مهاش ید یرلمضهبو بودمادیلقن هتیمالسا یسک قتفوادولوم

 نوحاكناو كالو ییمات × تي * 4 یضثرطا ىلع ترضح یوبنداماد

 طقف تون زوک هد رو کالب ولع لر دی تفایض هلا عج ینناوخ ا هعفدربهدهنس

 ندنرلقدلوا فراع ی هالا رت اعشو بادا هدهلو فقاو هب هبنآ قماکحاهن
 نالوا شعشلر ن دیک اهدنروهطآ 3 كنیهلاندەدن لع هيشح و لئ اف اعادو

 ا | یتدهسکارحو ندنکیدلک هشرافهلا نیدندیا روهظ یکی هلطاب تاداقتعا
 | ضرعهق> باثحیزلت دامعیرلک دتا لرروک ندر راتات ندنهبدنل وب هدلاح وب

 تک رو ضد بجو تقیلوا نوعا تو مدل هنه رک |لوس روت دوبع

 یدبا هلیدیما رولوا
 داقتعا یقاطر كراسکر > دنن آوا قیروم أم هناتس سکر ج كناشاب یلعحرفهنشا

 شاکاب نالب هلب وب خد یماطرب بواوا ماد هدر شتسرپ نالوایرلعدق
ش هضم قر هلواد)عم هلن انس ر> ید یرلیضءب یک یرلو دنلوب مدیلنالسم

 تر

 لهج وب ینعی# قو ر وصواصدهللقع هن ےب قرهلوآبب رغ اور ردیارابتعا
 س شما زرابب نج هیلقصابلوگرب نوجا ینیبخ خور كنيمل

 يک لئابق #۴
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 زات«ندناناومحرناس هلبا هیهلا تبنادحو داقتعا ندا مدآ اه یتلغوا

 هکنوحبولاقرحما تلاهج تملظیسهرا رب ناهح كناند تفویرافداوا

 یدوسمر نالو|قلاخ لسودنک هرزوا قلوا ندنس ه ربع تفص هن كناساا

 قر هپاط هرامو هروم یسیکو هراحشاو راهنا یسیک ب وبوق هتیویر ماقم
 ید شعاص هتل الط "هوب رک ولردرپ یر ره

 كح هلس دنلوب ۲# ارایک هدشح و ماو ر اسید ہزاناو سکر ج لئاص هیتنا

 كردبا داشا د وعم ی ا یرلکدد یچافا شودزق نىم هبنس لطاب رب

 یدیاژردیاشتسر اکآ
 هدلا بح رونو ارب رعت هب وغهدنن امه قجوعوص هر | مو هک رد هلهحوو یلیصت

 هد وس هدرا ر كرلحاغا قوحر هک جاغا تعورکو ندنسن> اغا همه

 هنلوا نابرق بول ایط هنج افاشودوف شاب لر هاك هعوب ر بیهمول وتیاغ

 بوراو هن رزو | نامه تعاج نالوا رماح شع | رع | تد لاال صا ورو لوا هدامآ
 هکی راد و نع رک واوا یا بوکو د قرعوهزوب هد زوکو هثشاب ورار دنا نابرق
 قحا یثا سولا هنب رالا نب راقاہلق ود ردقوب ییاسحودح كنان ء نالوا

 CN dE ىس ردوییلاكن هعو لر دا شلسر هحاغا لواهدلاس یزاقدلوا

 دغا رسربخ ار دوخان و هغلناصر وق غیا اصح ارګ و رار وا وارکشتع بودا
 كئشرب قح هيلو انف ندرومگلو هرزوكنفن مسارولوا بلاغرک اهدنلکدتیک

 ۱ هیلعءاس راراص | هنن رللا دهدنراک دروتک بود ار ذنوب د یهروتک هشودوف نس العا

 هسک نکل ر دشملاق بولو ا هز وآ ایشا قوج ك هلوقموب هدنر رواكنحاغا شو دوق

 یلاع>۱ تاج ولرد ر هساو ایج هلا قراس ینیر ندرلیشو رک اهجتراع ر بومس هلا
 شعا را رد رولوا لاله ناه تویلوا

 یرهناخ هک روناوا رببعت 8 تالانط 3۶ بولو !یرالرکو شودوق یخدهدراپ ر اس
 یفارط ابودبا ی یک و شودوقیماغا رب نوزوو لزوک ا یرلکدنکی هدنک وا
 درجست تالافط بوب الغاب یبک هما هل !بیاو تواس هبنورار دنارتس هل | قلق رپ
 نود| تناماو هلاحا هنتسارحو ظف> كاکلاغط یراخذ یراکدکاو راردبا
 هنس وب هللا مرک یداوازا هنس نک ردرمالوک ام بت ررفاسهوكمودنک

 یرغوط هنفرط یسغوط نوک بو رام ج ینیراق الو ود مردن !اجر نوسلو | قو چ |
0 

 ۱ ندناتسهوک بناحهرک رهدهنسراردیب اغاشودوقاک اردو |لصاح زنم شخ



 هر فصا هلببسح یتراک كه صول ور د سقم ر یعسط ددا رام ۱
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 ]رو روک یک لاو قجاف یرلکنر یع بط ہک هل وشبولواهدنش رم“اویراص
 | قلب راصوا هد هسرولوا رادسک یلزکب یراص هچ رکا ید هدلوا فنصو
 ۳ روو نه س < ۱ ۰ ام ارولو اددعم ندضر فیض نولوآندعارمسناحو ن دل ساق

 ۱ نيج ال و یاس یاسا هکر دشاتا ناسا یب رار قوچكا ك همش رس

 1 هتهوکح ی ه رطذ ت نم كفنصوب ردن د ةنصوب یسیلاهادنسودنهوبارجو

 ج ك هدو تم یبسل اها نیح قحا و وا یصاخ ی رلعات دات هینآ

 | قثیج یررزواوشنک یرلفانب ور اطوقعیصیشاب هکر د عز ۶# لات فنص
 | شم:جورلبا یزغا یک موطرخ یب نوزوایراهکچو قاب ینروب وی رولو
 | یراچاصو ءراقییبمطیردلجو ضا یرلشبدوق روبتو نیلاقیراقادودو

 | هدئلحاوس راعسعادامو هدرلر نالوا هدنتلاا وتسا طخ یک وتنانوهوروفاک و

 ات ر هبلع یاوق كرانو بینر ارح تدش كسم رار وناوب هدطحتر رارج ضءبو
 | یی رللاحودنک نولاق هدنلاع تشح و و لهح ردقهئاوب ندنکیدر و فعض

 یني راناصهت هدتدناسنا هك رطف كران وب رایضعب وردرلشمامهلو ارد اق دح الصا

 را ردبآا نابثا
 ندنرا هش .N و سکر چ لصالا ی بولو | سام اق لبح یشن تللو ا فنص

 یلصا كنا فنصو ش٤ا ع رفت ندزانا هراس فن اوط هدلاح یغیدلو ا ترابع

 اا و ندلمج مان عاطتلآ نالوا کلام دود ف طابسآ كتهسور
 بویلوا نهریمو تدم یساروت هددسداح رص مهد تک ضع یکو دنا

 شعهروآند وص جوا ناملوا رک ذ كسان رک لاب یکیدر و ریخ هزب كلع بط رات

 ردسهیضقیسلوا شعشراق هارکیدکی ینانولوا فنصهدررب قوج كب و

 ندلوافنصهسک ارحیا مهاوردشلوانکسمهبینافنصیغاس ندنغهدلوا

 ردیدنن وص رانا یع) ندا فنص ر واقوط هد هساا

 ٭ یسهعدق دیاقع كن کار چ لت ابف
 كلاعر ارب هلتعلخ بولو اند راوناقرشم ىسەءطةايس ا نالش د ەيۆرىش كلام

 مدآ یرلناسدا تو رطلواو یفیدلوا رونم هلیسایض كن هیهلا میارشیهجوا

 + یتلعوا #



¥ ۱۷۱ 

 لیخد هنقلخ لئاقو لر دا تره ید زار اتا یلیخ رب ندرلفرط وا هدقد الشاب |
 یدناراش۶ | نکسم ذاا ہد لاوح و كر ەشود
 یسدعلق قحوغوص دو رک ما ندنش وام هد رطلوا كناشاب یلءحرف |

 هرشطندهعلف ندنغد داوا لیلق لف ارل ظذاع نانا و هد نګ ا ق اید اد وج وم |

 طعف نولوایرب ن دنر ات تالش هروک هنغلد) وا طا سا ندنرا هلاسرا فارغج 1

 شعا قاب یر انا كن رارا وب د هعلق شب ۱

 نلواكلکب هدخزالاو هزابا طقف روناوا رعت *وافوط»#هنغاط قابا *ندزوا |

 ردهدنسهباتما ما یراندزواهزاناامابوا وا ی قاط یهاسناناوب هدتهدخ ك رلکب ۱

 نالوا ىج یا ل رت هنسخاشا بود هزوآ یب وعک هدجوزن ما فص رهو ۱

 هرکی دکب رافنص وه ل عءانب رولر هلا ندنرلت در و اتوم هلا ن فكر ات! ن دنع ی دلو ا |

 ع4 رو افوط هلا ااو ردراشاک هدا هظواحع ی رایت یرشقر هیعسراف ۱

 را رد ری ند رکب دی هعتصو

 دڳ .دارطتسا

 ندنرکید هل اهصوص ین اصوا ماطر قنصرهنولوا بعشتم ند هک حوا ننات
 هج ولا ضعو سارا یورک كرد ءس اقفاف * لوا فذص ۶# روا وا رقم
 لروک لا كسان هتشارولو الزق دوخ اب ءایس یجاصور اطیرغاو نو روا ینرولو ۱

 قارعورکبرابدیام دقو برعویدنهو قهر او رک و سکر چ هکر دول ننص |
 ر دندفنص وب نيب سم یام دقو دوهب و شو ني روصو |
 منانصو یراعءو ید الها بولوا شبا ه رب قوج ك كضرا رک ف تص وو |

 اب ثکا بویلوا صلاخ قحا ر دندفصوب ید یسل اها اب ور واو ز رولوا |
 رد راشمل وب طولخت هلبا یتآ فتص رکید ۱

 یر رواكنب رافات وییهبیروب و عدرمیسآر هک ردیاوخم # ینا فنص ۱

 سبوس

 یرلقورپ وقنهبلئامههیش> و تهجو لو وءاسیراروکو یرموا و ققنچ
 یرادلجو هایس یرلحاصو قناب ولوجت یرانروب ولئامیرغوطهفرط تسوا ۱
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 | نایلیصت هجورب یسهنیعدودح هبات ازت کی دشا رب رگ كن دنفا ماه

 | یس هعلق موم عقاو هدنسهق یلوطانا هک هلب وش ردشلروک بسانم قوا

 ماو هدو رط یلوطانا كلاب وق رهن ندآعطقیپ سوت 2 ندنسهاکسا

 , ناب وف رهنندناو تعاسزوب ال ده . زاغو ساط لزف هد نک یاردک ین هج

 ۳ ندیم هل بق نسو ی نه كلاب وق هدنها دزربلاهوک هدک دلدیک یرغوطورافوب هلا

 ا هګراو هع نالیذىد یس هعلق رایج اح هدنس وش راف كیاطرابف تواوا ینکسمورقم

 | لابج نالوا د دس دس هنئډب كس الو هزابا هل | یکلاع یز ندناوتعاسزو

 | زویچچ وا لکشلا ثلثم هک تعاسزوب نیک د هب هجک هموص هل نمار هيظع
 رولوا تفاس

 ]ا بولوانک اس هسک ارج فاوط ضعو هژابا لئ اق ه دنس وتج بجو هسک ارج
 ردنرامعن د هفت لل اق ىج دەق د باو

 | |8 دراو یهریثک ت اش دالرانوب بواواخزابا وج! اشو جانو خود از و
 : هکراربد هم دا هخ ز رب هدم اهم ری نده را ینراودنک هموق ملئارف

 هدوه) تاداعیرلت داع صعب تالئامق و و *رولوا كم دتلم مو یرهشم

 ۱ ۱ بود | 71 تلحرو لغ طبس وا هفرط وب ندلسار سا یتبطام سا هژتفو هلغلو اهب اشم

 كند وا مشاه نکلردررح هداشناهح و دردشمهزوا ن درلنا هسکا ارحلنابق

 ۱ دوبل *هفناط ار زرددعت صار ج دالقعںویلر وک یر رب اداکوب هدنتار رح

 2و رطوب هدلاحیراقدلو اش سها ایا اف یی رلتملعهدرپ ر.بولوا سست دهه رط ره

 ۱ الّقع یراعا شوءارف 2 و رافدلوا ندموفینف نوس نوت كرز هو رف ناالکآ

 || یرلفدلو ارلتلم یکسا كبراسکر حو یبرک و یز هکیذلاق نم هنلوا لوبق

 هیوا تون ھی یخو

 ر دنیبم هديا باب

 | هدهسیایراجقالطا هسکارچ هنسهفاک كماوقا نالوا نک اس هد هعطقوب
 زولوا ربع ندسکر حهزابا قیاسلاونمر بواوا فنص یکی ا ەق ای
 هلب نهن هباناوردنا تباوریدنف| مشاهوبد شعاراویمدآ نابهدزربلاهوک و
 تراغو بهن راسک رج یراناقح ابولوایراقارف ی الحهدنس یرهنزغح و
 ۱ .هدیایوددل وا دلحو # منا رالامعودالواوندکعا

 أ هک |یدعت تسد "هلاطا هنب رافرط نامطو رقوا هیسور هل ههحو یتیدناو ا نایب

 ى هدهدالشاب
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 هديل اوطوا هلک هنس هنسزوهطناسهط ںولوا یسلاو قج وغوصهدنګ را ۲

 شرک ا یغیدلو تلعو تلود هب ةسکارچ لئابق هلا مشن السا نید ||
 لابج ورین دنف واوا هتشا ردشعاط السا *هفیلخ نالوایراصرش ع وتمو |

 ی رلکدسا وهنا راک ادفتاک رح یراک درس وکو شر او هب دور لنقل هسک ارج ٠

 كن هس رت م ییدکا هدیضارالوا كناشاب لعیزهناراعشن الص تاوازغ ||
 زاراو هن ایکح ریادن ینیدن اللوق هدف رظ تدم و تولوایسهب رخ رغ ۱

 تام ولعء هل هلی ال هڪ ٩ طور هنلیص افت كئس هناراکت ج نامدخ یکی دا ۱

 هدنزوص هزهبدبلع تلود یالئاق و و ندوه ګداوههجز یراارو ندنغیدلوا ||

 دودعمند همهم لئاسم هک راتنفیراف داوا طوب مو بولحم هدتقو هنو

 هفرطلوا| كناشاب ییعیدنفا مناهدجیب :اک كناشاب ییعحرفهدلاحیمیدلوا ۱

 قطصمهدمب ووا وب هدنتعمتمدخ نیک دنت اعوندشس اد كنتم رعوٽىرومام ١

 ردق فت رفسهبسور یوئاوا ماد هدم اتک ت مدخ ەن یجدهدنکلیلاو کاشان |

 تاک خ هک كنااب ىلع حر فو دنس همي علاقو كنملا ووا ةا هدف رطاوا ۱
 هدوسم ین ار رخ وب نیغلوا شمار رحم یتنامولعم یکی داب سکر اد هنسهعقاو
 هدنس هنا اک كن زاترمضح یدنفاكب ننکخ >فرامقباسمالس ال قرەلوا
 كالامه دف د هل رفظمهنهسک ولح كن هلم كوب رڪ ك رات نف هدم لدل وب

 بت م هلهجو كج هل هنلوا دمق هع راتهروک «تارب رحقحامدیار ید مدلوآ

 ند :در دلواش ن افنوتلوادیوست هد رج دق قر هلوا قش داوم نامش بویلوا بذهمو

 ندحراخو توتاوابتکارت بلا انام ونشر سو هیحابخ هل لا فسلم

 بقر رییس باتو بآهدهرکفم توپ قروا جرم ها تامولعم ناتلوا بلج ۱
 ارظندنغدلوا باتت هغو ا عار وا ریسه بلاقر,ندهماخ قلا هد , ولی رب و

 مرولس هدا اوعدود مدلوآ ققاوم هنلاعاو فشک كنانمه یبندعهرب

 "هم ز هو جلفا :افدو قر هنلوا عجن و هص الخ هروکذم تار رګ هتش هسا

 یراطاقا و ندنرهلاسر ایقارغ> صعبو ندقارواوروصنالوا ظوفمهدفاروا

 |كناتسسک رح قر هناق ناص لاک اندنرا همهافش نا د امال راد سک ضعب شەر وک

 | یلاوحا نالواردق هن رف ەبسورندنس هنس شب ناس ةطزو كب هلیلاح ل اوا

 ۱ ردشلفلفتسم بایرب ینآ هجورپ
 هک یس هنکس عاوناو یساحاو دودحكناتسسکرح

 هدةسردنلوا د دح ء رزوانوفارغح لوصا یسهعطق ناتسسکر حهدینات پا |

F%یک ۲۲  



 اه نه

 و SEE 4 و ی وتو اش هع

 3 ردشغلوب هدکعا امدتسا یتسهلوا دادماو هناا
 [۳یعابتا ضعت هلغلوا لوت 2م اب ورضم هدنلا یعابت |یخد كب علاص ابی رق

a ES۱ : د هطوفحق واروا صعد ید: ٩ وردقملوا ق  

 ۰ ردش) ر وڪ

 | رول هیسور نکیا د دس دسرپ هدب یلوطانا هللا هسور ساقفاق لیج
 | ارظن هتسلوا ش هاب هاتلس نقشا كئاع ییوطان یر اد لا هدناتسحرک

 ک 7 نوچ ا قمرا !ندولەبسورەسيازلو اچ وقمردلافندشارایناخیلکرا

 هر ا از REA ER یغیداو شع ا

 2 نانعلی وع 2 ول جو
 7 ےس ول یشان د اتیطخ ضصعد یک كنورباب نو ن د:غددلعا ار ورک نییصم ساسا

 یدک رز رطاوا هقش ندقعلا رسا ضعب قر هنلو | نیفآ هناتسح رک جا

 ردشع هلب روک سیار قح هلوا شح ےب لوو

 ۱ قابزونههدنایلاع خامص یترهش "هلواو ی دلروص:ممحشهدرفسع وقو تادا
 ۱ ان یاد نالوا كلف و کنکزادنا هقرابمرقدنلو| داکار باولان کیا

 | ۳ ریل و أمك ةلخ ندنس ودنک بور دصاب قترهش تض د كنا نفت و

 رووا صف آیی رکاب
 و تلا بان و 3 *#

meهدا  EE 
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 هنسلاه |ناتسعاد هل ۱ هبنستا ور هدنرخ اوایس هنسزومکی اك هلی قلوا

 هلاکو لم یاناطعهنب رلاسور هدنشضیرلالاتسا و بلجو شفلواتیفک هدافآ
 هنسهلج نوا قفلوب ظقرتمو هاکآید یزرومآهدحرسو شف لاسر|

 ردشلردنوک هیلع محاوا یواح یناهشاددج
 زویکیا كسوبشاكر دیا تیاکش'هتشر رس یس هدام ناتسج رک ر ول هیسور هرکصن دو

 نایبهدرر 2 هشقانم یلبخ لمسی همسور هن رزو | كوپ هدنسهنسو
 یسهلئس«ناتسجرب کوشا ید یبسرب هجولشاب ك 4 >نالعا هلهجو ینجهنلوا

 یدر لزارسا هلعفدكناطخم و تازواج ن نالواه دفرطاوارول هیسور هکر دشلوا

 كزول هیسورادتنا هسا هملعتاو دبولو |هدنساوعد یبسالتاصبوش در ایفو
 ندنکدع لوقو ٤ اذ نس هضو هر اج یراکدت ااعدا هدنفحناخ یلکزا

 رد شم و اهلا وح هذسب ,مطق ےکح كريات مترشعتتیاهن بونم هوا مق هعزا

 بولیردنوکيلاع هاش ابناولس یسیلاوردلچ بقاهتم یفیدناوا بر>نالعا
 ندعاارا كناخ یلکرا قرهلا هعاقنا ةور اد ین راناخ ناجاب رذآو ناتسغاد

 تی اصهدانز لا دنع ایران :اخ ناتنغادو یسهلازاوعفر نوشت نوت ا

 هنفرطیس هعلق زز ندنکلام هیسور اخ ه۶عیناخراوآ رک ذلا فلاع ناناوب

 هلع صاوا هتشبهقشب هد نمط لاح مالعا همهبلایموناناشو راعش ایسنا نیقآ

 انا علا صد ندنر ارو شمس هصاخںؤناوا رهيس و بالرب :هبنستافن رشنورپ رک

 هدهرصو وشلروب لاسرا هدناح ناتعاد هل اهص وصخ ترا د

 ندس احاراخ وشازا هیلع مها واه دننع ت قوشت بارش تا نا نا

 هلبتفرع اشاٻ رویت یظفاح ناو نوجا قوا موخه هنب راید هیسور ید"
 یدبا شلردنوک هبنس تار رحم هتناخاراخ

 راشغ | نایب ودهعهرزوا كنا كنجهلیسا دعاو د اشنا ضرع« هنلعتاو د یراناخ [

 هناخیلکر | ید یرلیضو ندنراجما و هلذلوا یادنوقاقشهدن هنابءهدهسبا
 نالوا بولطمیبم هنب راقدلوا یلاخ ندعشارغوا هلرک,دکن هلغمقیج رادفرط
 كلک هنب رفسناتسحرک هروک هزاخ هعو شاشالک یی دم هلو لصاح مان قاتا ۱

 رونانا یرلقدلوا شمچاهناتسه-رک كزولهیسورو كم | نیقا هنب راید هيسورو
 هدارا نیقآ هنفرط رار طقفو ,نفددلوا لهس ما كابا بب رخت نقي رط

pgm 

Teناجاب رذآو ناتسغادار ظن هنر رګ نانلاندنفرط ر دلج هدنلناو | یس هنس  

 ی ان کب فقو هر کندو دف ن پچ دروس یو
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 E هللا هراس رفن زومشب رک اهدازچال ود ال مف :ویطسف و

 .ناسحا قلیشاب یوبق هنس هدهع هسا ر ولوا كج.دنا دهعت هب هطفاح
 شافو # یدلر دنوک هصوصخ تار رح هب و دنک هدئقابس ییج هل روم

 3 2 هداس رفن زویسب ندنسلاوحنوزب رطنوجما یس هظداحم كنس هوا

 8 دنا وا عج مدقاندنو نوجا كلر و هرکاسعاضنقالا یدل بو ئل وا

 ۱ ۱۳:۱ لاسرا رکاسع مچ هللا بسا ر هرخدرادقم رب , یدهعفد وب ادعام

 الو |هدنمک> د 2: یراپحاوم كال ەنسڕ کن ارفنز هعق نالوامقاوهدیلاوطواو

 : یدنلف هلاوح ندنلام کرک مو رمرا

 ۱ es رګ كنسیلاو ردلج تاک رحو كراولناتسغاد رل ول هیسور

 | ناک را قناخ سیلفتراول هیسور هک هلو وش بو دا اعدتسا یتلرع وربند هنس رک

 aoe راغنادغ ندنرلنکلع عاص یکلاغوندنرمت اود

 یغیدنلوا نبع ضاعا هدد كد سللا و ردلحند هج هاو | دناع هنب ر رلودنک

 .یمیعلم ادیس ور نی راکحهدیا موش هدتلابا ردلج ید رلنا لب ام هدلاح

 نیز ویو یدلیا عرهلت دب یدنفا كل ءاطع نالو !بانکلا سور ەدنر كر هلاکم
 | کو یدیدنفاكب هل ۶ اطع دیا هلاکم یدشسرو درب رشنهعطو ر

  طورمشكن زاظفاح دودح راس كرکو كنسلاو ردلج ك رکات و دوا هلباقه
 | سهتجاح هساقل او قوسلرخآ هدنعوفو یراتکر ح ومضوریافم هب هطاصم
 | . هلی ولت اتسعاداها نتیاددررب یک دیاع تاود هدهدخ اومو سدان تکا

 ۲ هرندهتواران وب یقر هی واهدام رب شلوا ادب یدعش ثعوصخ هد راج
 ۱ هدنقح سیلفت درول هتسورو ردرلشمالوا یلاخ ندکعنا این نوروا قو

 و هء.س ور ضص هرقلاباه از ا لوقو ےل سن هیلعتأود یس اوعد تباجی راک دتا

 | موجه كردیا هناهب یب هدتف نالوا مقاوهدننکلم رخ یشان ندنررورغوربک
 وددا تباعر هنس,دعاف لالا هلباعم ید هياء تاود هسلارارولو كحهدا

 . بویع«لودلا نیبكر داروهظندوآهیسور یسهصرتندهع ضن هحری دقت وب

 ۲ محو یر روما تبقامكرتدا دهع ورم رخآو لواو رولوا موهذعو

 دا رو درب رقت هعطق ر چچ هسور دلم وب بود ردشاک

 ۱۳ 4. :اضیع|وم شضدهدررما لوا یکرانات موق ید

طاختادراو یمن بصغ ی رادوراد
 |تعبسیم هک وندر

 ن دداوم شب

 3 . # قوا



 ناطلس یلبعو ناخ هع یکاحراوآ ناثلق هداماو حارخا ندهبنافاح تام
۱ 

 یحدكنزاودنک هرزوا برج" هد عاق یاضتعمهدهس اراشع اریهدتنوره5 یاذعا

 دعشب ندفدلوا لاح كیا لاصیا هن راتکلع بولوا یرلیلهرا قوج ك |

 دس یرللوب هل رابوطیزرکسعیبرکو هیسورو ندنکبدنبا لولح اتش ےسوم ر
 اند ااا 9( ل د هراهب هللا ت د وعهر داج یرو ر ندنر اک دا ۱

 زدقوقح ابواوالکشم یردبودرط كل روک ذم رکاسعو نب راقدلوا

 ردشاردنوک یلاع ما هنسدل او ردلح هد یلاصد او لاسر |هدنفررظنوک شب چوا

E 1یر یوو نو  

 قانو و دقدازا نت 21 ا ف ا نا نلفت هد قالو |

 رکشعو نوط ۵ دنا سال كرولددسور هيلا ییومریشسهذ دشاک نالوادراو ١

 یلاسرا تامهمو رک ۰ هنباح سلف ن رکنا هرز وا دل اصم ابا هيلع تازدا 1

 ندج)اییومرفسردق وب ییصا لک و شابهدک دتا لاوسییگی دا باحاندن 3

 تاکرح و عاضوا كن وا هتسورو ندنغن داوا س لز ا اب ىكىدلىا مک ییهدام 1

 ۱ ندنکب دلک و ةملوا تار هطاتحا هلتکر = هنا تما ر طظن هنس هک لق 3

ژبابقو را شا نالوا هدیلا وواو هنسيلاو ردلح نا ۱
 هثسلاو مورضرا و ه

 دند هرو ؟ذهتایا كن باور دل قرمپزاهلعرعاوا
 هللا بیئرترکسع كم تر

 فرطهدننافاخ کالا« قر هناوب هناظتتمیسیلاو مورضراو یسمل وب هدامآ

 تک رح ند مو رضرا نامه هسا ر واوا قجهلوبعوقو ی طختوزواحندادعا

 تریغهرادع| نرضم مذ در هیلاری اخه اراز وم امو
 یدارویناعرفو رعایا ا

f ۱1۵ #۲ 

 نالو هدننوزدو رخ “لو مجد هلر هرسصاک یتسهعلق ناحاد عقاو دقن رط لالخ

 یننرلکچ هبم ەد المح كا: اداعر دحرم ید هل رلتماق اه دم تدمكركاسع

 :Ek ؟ دن هدننس یروش بارا نم تیفیک ندنغددلواشعیا اهناوضرع

 || تلیدعم نوجماقهالو نا رکر اب هبارقف طقف بوئلوا بیست یرلتم اقا ردقهراهب
 یر هلواهلا و>-شورغ كىلا ندشدنالو اه هنا ر مط كن سلاو مورضرا

 هلا لج هل راکب رج و هكا مک هملعتل ود نیز وند نالوا و روس شش ا

 كن هسنارفو شفلو اهناوضرع ینددلوا شا تبورترگسصعو نیوط هست

 هدانناوب دنسعلبا ا نالوا معم هدیداعس ردندنسعلبا میشه هدع روس رتب

 كردیا تاقالم هلا لکو شا هبسورلاحردبود | س> یب رلکدردن وک
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 ندقملوا دخ اوه یسودنک هل ببسیراهوجه هسیلفتی زمسقلوا تصخرونذا
 | اتش ماا بودا تع زرعه اره لو او تکرح ندر داح سناب كلردنا قّوخ

 1 هره ة لالا یصق كساهتورد> ات هنقو هسدا یری هل کت هءلقیدتنا برقت

 || ودردبسانمرگتدوع هرکی راثطو تالردعس هلعءالوا ىدا رح كن هيلع تلود

 ۱ هتسخو یقاعت كناتش مایا تولوارک راک هد هس شعسلاح هعانقا ردعره

 زا كنيم سلا مارماهثس 11 ردلکشهرم دوع هرع راد هلمتس> رک رک راحورحو

 ۱ راسخ ةهدزابافعضوارقف هسا هدنروصوب راش: ارارصاودد ژرالشقهدنتکلم

 | 1 تردنهب هب رورض جیاوحو تلفهریاخذ هدیهاشداب كالا همش ندنفجهلوا

 || ندنفرط هملار اش یلاو هسیالاح هنر ه هل غلو ار اکر د یکج هلیکج تقشمكرهاک
 | هشوققآ بولبغار هفرفت هنیب یرا هدرکر سار هلی رپ ورلنلخ وابا ده ضوب
 ]| دنب راتبالوو تقرافم هرکسع كم شب ترد یماسژور هلاتراچو یسیضاق
 ۱ ا 0

 2۹ _ِ n هل رددشا دعا اا
۳ ۱ 

 || لاکوتکر حندلح یراقدلوا نامه هلتبا یری نو حد كن هعلق برک

 1 حد یمروک "دم ؟دعلو رد هن ی دع هل رال وا شی تم رع هرناطوا هلتعر سس

 | بولوا قرفتم یرکسع هدب رک كنناخ سیلتوردلاة>ابلغا یرالوا شا

 || غاب هرفوناوریدااعرنیلفت هلغلوا ضراعشالتو فعض هب ودنک هلتروصوب
 ۱ لقن هنبدو دح ص راقیزواج هند هناخ كتر دو راشم نولیعاط هذن رلقرط

 : ردلج وی در دراشلک هنفرطر دلج هلتکر ح ن دن دودح> صر اق بوم هروط ج دهداروا

 || ندلود فرط ندنغیدلواراجو د هفراصم ولتیلک لیب وب هليا لاح هدافایسیلاو

 1 هژماع ەت ولط ءار ظا هنس هعباضم ك ز رح هدهساا شاهناعتسا هجواتیاک

 | قلواندنفرط اشاب یلع نانلوپ مظعاردص کال دع” نام قرههلوا نک هدعاسم

 هصوصخ وب وهسبل ارادقمرپ وقاجحرخ|دق شورعكيب شی هب ودنک هر روا
 | لامن ظوزشو یتروص كن هلأکع نالوا عقاو هلان هیسور راد

 || یواحیناهبنت یراماعلوادب رنو ریفتكناتسغا درک اسع رار هلیس ءظفاحم

 ۱ یدیا شلردنوک لام ما
 ۱ ۱  مدقاندن ون هدننومبولک یتارب رخ هع طقرب نسل او ردلح بقاء یو

 كا
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 هلح مان هلاتوراح ر هسی ار رونا وب ش | تکرح هروک ذ۰ فئ اوط رک | مدقم ند نوا |
 هسا ردبااضتقاتکرح هنوک هن هدا وب و نغج هملوا یلاخ ندهربا هللا لوژت |
 هدک دلب اهن او ضرع هتداعسردیسلاو ردلحهر کو ییکود ار ظمهنامرفو مما |

 بساتم یرلم وعش هنن راد سالفت هدنس اتئا هتاصم كن هروک دم رکاسع ||

 نکیارزوآقفلوار رګ ههملار اشمر زویکو دنا مزال یرلهداع !ندنغح هوا ۱

 باده رلک دشا موجه هن رزوا سیلفت هباروبع یب رهن قاق كزولناتسغاد ||
 هکر د هلهجو وب تالیصفت بو دبادورویتارب رک كن رایااور دلجو مورضرا ||
 هنب راد سالفت یرغوط كر دم |مارآهدرپ ر هل اروبعیروک دمر هذراولناتسغاد]|

 دوحوم یسهدرکر س هیس ور نالو | هدنتیعمو یناخ سرلفت هلبس> یراک دع | موش |
 باتش هن رافرط تخ اک هرزو كن ا هلباقماصصتسالاب یو را وطورکسع نالوا ||
 تموافهلرپ هدها ثمن راک دنکبوقآ یک لیس كزولن اتسغاد هدنرلکدلیا ||
 هل رلع | نصح رل هعلق کھو نیتم نامه یودا مزج ین راکجچ ہمہ دیا ۱

 ریست هدر لنا هدهسیا راشعا موه هنن رزوا سافت یرغوط راولناتسغاد ||
 ق ر هیها رغوآ هتم“ ی هلو سلق ندنعد دل وب تامهوب هوطنالک مز ال هب هعاف ۱

 تع رع هبناطوا ہل رکف ريخ "و طیض یب رلندعمشوک عقاوهدنب رق سرافت ناه |
 یهروک دمنداعهوریمدنو لاه نسا هد هدحاو"هلج ین ادع | ناروظ هب هلباقه نود |

 هسنلفتیسهق رفرب هقشب ندنراک دتیار بس این رلنابصو ناوسذ ق وجر ورس ||

 هدک دتا ت رشا ہم هت ضا اورمصع> یتسهعلف ی روا نالوا هفاس تعاس ترد

 بوریک هنج ا زوانانغادوبوهدجیرکسع یہ رک یک ند هعلف ره لا یلع

 وات دش كب قر هنلو | ناتساج دهسا لاعا ندنیفر ط هد احیراک دلک هب هپ هم ||

 ردرلشلوا رفطهو باغ ولناتسغاد تیاهن :رکصف دکد اک هعوقو هب دام رب ||
 یرادقم زو ید ودیهشیرادقهزویترد ندواناسغادرکلا هدهب راو ۱

 "دعقووب#* ردجراخ نداص>اودادعت هسیا یتافلت كنادعا بولوا حورج ||
 هنس هعلقتخاننلاوما سئافن هلفلوا لاخا برطضمیناخ سافت ند هاه ||

 نیا و عضو هرالگندا صفا ۳ ا دید تکلع ءو اع لاصدا

 #* ىدا للا ماق هر هظداحم یس ههلق سلف ساب یسو دنکو شا ||

 كلکلخا هيس هیعاد كلا رض سلو طبض یتسهعاف سفت د رولناتسغاد

 ی ردب نوجآیسهردنوک تام و بوطهتسیاا وردلح هرارمسا هدنسارفگ

 كتلود هل وب تودنآشالت یسیلاوردلج هدنریلک دتیارا دتا هکمردنوک راربخ ٠
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 کوبا ا N e رح وعو

 ۱ سالو نوعا قوا سرسد اک و هلخاو ای مایاصف ال ولهسور كع اطض

 هسور ید یییراناخ ناحابرذآو ناتسغاد هل اناطعودع او عا ون الر ديا لوق
 ِ السا له ارلناخ ناثلوا رک دهد هس | شل ار ادا *هن دقن فرم ص هک |بلج هنو رط

 | || تافتلا هف رطا واالصا ندنرلک دابا كار د| یتنیئداسف كن ول هیسورو ندنرافدل وا

 ||| لاخدا هد این هربآدانرح و اریج یرلتا هرس 4 اماكنول هسور بولوا سو ۴

  قرطهدن راک دهن اعتس والا ه هلع تاو د درلن ندنک ردت | ثدشت هدناسا

 1 راک ورک ضعب نح ںونلو ا هناعادعو هذ رلودنک هگدقا جد ند هيلع تاود

 ̀ یدباشلرپ دلی هماظعیارزو نانو ب هددلاو وا تشیک و شل رو راس ید

 : اناذبولوا یراروآ ك-نجهدانزلا كف اوطنائلوب هد لاول وا رلولناتسغاد

 . زاددرزآرزآ هل و كنادعا هدلاحیرب-و داوا رک-هاوخو صا رح هاغوغ

 ۳ 4 رلک دنا مر > یک جهدا تدارس ید هن رو دن 3 ا طخح هب هرم السا

 | | قرع یتروص تعاطاولیمیفیدلوا شب | فیلکت هن رو اش سیو
 ال ناخ سلم ه:نالوا ثاا هب هظوح" ترمدموب ند: :کیدلت ام رع 2 راج

 1 حشا ۲2 نودناقایمو دهع س هح هرزو هلو مقرن دارا

 ۱ قرلوا ع وشاب هناتسغادرک اسع موع ناخ هع یکاح راوآنالوایرادشراو

 ۳ 3 هر تا اوط لاحردبولواب و |j را سه ام

 أ یان هکنسرگکیدر دنوک هبهناتسآ امدقم لب رکناضورعمایاطخ هنغوبشاب
 | هد رام کشد او نیک د هبحندرا تدوع ها تاود هداراناخد_جا یکاح

 | و رتو ینغیدلواشمردنوک تایر ویدردبسانءرکنکم
 صمیمی
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 فئاوطر اس كنسهفناط ین قحم ار دبه هند دلوایلمح هد تو ص رع 3 ا
 aji 9 TE 9 دیک رای

 سيلن | جاتاو ریطع 3 ری a رح 4):> ی رات اال ن ا ۱ |

 بونلوارک دتالک و لا نیب تشک هن ززوایتار رڪ وب كنسدلاور د اچ ## ر دک رک |
 هردلح یب ردیارطذ هنتي ءوس نانلوا سحندنتک رح وعضو كنناخ سیلفت ا

 وللثم ینیدلوار اغم هنس هدعاقطابتحا ید رفت كن اتسغادرک اسعندیادورو ||

 ل زولهس و رهدن روهطیمادعاهروک هدیدجدهعیییدلوا شعبا د قع هلا ولهیسور 1

 كن اسغاد رک اسع بولواندیراطورش "هلجچ یرلع؛ا هظفاح ییکداعوهناعا

 ضقنودانساهر هیلعتاود رولهمسسور ییدراموعه هنساکلا سلعت هلهحو و ||

 طظفح ودوا> فرأت هلغلوا رطاخدراویرلکحهد اداهنشدب نسا وعددهع ||

 تایلعتهدلآءوب قر هلو ارکر ارق یمن و اذا ال وصار لفرط یاد ننی دو هع ||
 هیسورهدقل ار او #یدشلردنوکه .هاس تاز رګ هتسیلاو ردلج ی واح یتاهسنتو 1

 هدک دا تاقالم هلا یدنفا سد هددابآ طاشن بولوا هملاکم بلاط یسیلیا |
 كيرح یزولناتسغاد یسلاوردلجو راک دن یر لهدهاعمنالوا هلن اش سیلفت
 "دفن طواعدا ینازع موزاهلبا راعشا یتغیدلوا هدکتباطیلست هن راد سیلو

 ییرلترضم عفد ندنرادد سیلفت لره عيا ناسا هيلع تلود ین هموقم

 ورد هنوا یسهفذاطیکرا بود | ترداب مه اوج یدنفا سین رهدک دلی ااعدتسا

 هبراع نالوعوفو قیاس قاک هداننا وب ندنرلک دلک مد | هب راح هلمناخ سیلغت ۱

 یقرهیعروط كت لص لاین یناخ سی لفت ور دانم یب كم ادایساهنسیااوردلحییرا أ

 جاعزاو قیضن لاها نا راو جاراتو ام! بوروا یرلبکرل هق دلو تصرف

 | تكلم هک نالواعقاوهدنساکلا ناجیابرذآ هلصوصخ رویلو یاخندکْیا ||
 هدنارب ال رک وهدناتسغادل ر هک وبلاح ردمقحم* ینیدلواهدکع | قییصاورص>

 زهاشداب نالوا نیاس "هفاخ یر هناما ندنرلقدلوا مالسالها رانلوا نک |

 هسلکم رکصندک با نابرحر هثحابه یل خر هلهجوو بوب دردمز ال هرات مح

 راغم هب هلاصم طورش رارکت هتسیلاوردلچهن رزواكنوب وشر د
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 دنماکلا س» فن هدنرازوک هطروع ی معرف كنار اصن 2 ۷ یرادقم 1

 رف رفاودعا هن راهاک" دک هدنرلت د وعهد دسا اراشا ع انغ لاوما یخ ر هل اتع رع

 راع | موش مد . رژوا همعالسار کا سعت بولوا شع اعضوبوطورکسع

 ۰ هداروان راو 2 کی د یزارپ وربسا یسیضعب ail ءالسالها
۱ 

» 
 ٥ ١ هس الر دنا هب راګ یھ ںولوا ى ىا هاچ ندیاناب ر =

 ا دیر رعت و ج د ن داوحنانلا ندراف رط ضد ور رقت ن راقدلوا

 رطا دن دلوا شالوبهوفو را شاهن وکرب زونهنداش اب نايس راداک وب هه رک |

 هدننب : وا ه. حس ور هل-اخ سلع ۳ هدهسار او یاثحا ه "دک و قدص كتهدام

 ۳ e اوسه داحو یرا ہا: هب اجگاداح او قافتانالوار اکر د

  تیفیک هرزوا قمال رضاح باوج همصخ هدب ول یلاح تقیقح هلستهج
 "ارد رحم نالو ادراوانآوحاک وب كناشاب ن ایا نیغ وا مالعتسا نداشاب نایلس

 :ارخأن حورشءلاونمر ییاوج كنتناری رح یکهدقمو یبهقماس تاعوقو
 هاون هه جوو ین هروک دم۶ دعدو هرکصندکدتیادیهمتو ط سر یعیدلوا

 ۱ رکسع کرا »هدرلاضف نالواتب رف هندودح ردلج داناو هکر دشلیا

ol. CE TT۳ ی ر اویو ناو  

 رساو ا وک هسساک لا سرلفت هلا قاحاا دکی ز سسص>رو

 رح ںودبا قوسورلناییابشاو لاوءا هلا سانی هةهضهدنرات دوعقزهلا

 امر او دن رار دکهر نکیارارولک ندوریک هلپاراتفر هتسهآیران آر انهت مضو
 1 ءا هللا لع واوا هدوص ون هل راب وطیرکاسعهمسورو جر ک هدهیضش

 دنیفرط هلب راغ ا موه هنن رزوا موق یافعض نالوا رومأم هلن ینارساۋ

 کلن یمالسا رک اع ءانب هنر كیادعا قحا توتاوا ترشا هن هب را

 1 اهد هسي| شلو اردا ید یھ ا طرب و قرعه وصیزارب ودیهش یرادقمر
 وریک هدانا کر داب ا قوس هل مان مروسنیفب دن هک رعم لا دعا ی رل اوا

 ییادعا لردیافیسلندرب یس هل جو بوش, هيم السا *دقرف نالک
opو ی را  

 الوا یس هدرکر س كرانک زا یتاهیاضرادقم كمالسا لهآ هد و : راخوب

 ریماو فلت ندشانعا راشو و یل رک لاوس ندص

 وم ر ڪا سعو ردشعا ناب ییشدلوا خب هرفن ' لآ ق ر د قحا
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 بولو شل وب ند همزال جد یزاجنا نک ء۱۱۰8 لدعووب وشهو ادعو هناعا
 رولوا مرتسمیروذحم ضب كلر وهاب و كار دنوکر کسع موز الا لبق قحا
 واط کلا نوجا كماعا سودام یناخ دجا كلب دمش بع هنس ظا
 تکرج اراک طابتاهروک هلاحو تقوهدلاحره و كمردنوک تام4* ضعب و
 9 نارا هلئروص و #ر دشعلوا لاس را یلاع مما هباشاپ لع هدناب كلا

 وا هیسور هلا هيلع تل و دیجدوب قر هلو ا اد تو ا دعهدنش نا یلکر | هلن ای رات

 دنر ادص اش ادي يج لم EE , وسردثلوا بیس هنن دنا زت كتدورنالواهدننیر

 كناح یلکرا ا دلفت دن ارم رحنالوادراو ند اشا نایلس یسلاو ردلج

 ینیدلواشعا بل>ی رکسع هو Re یاب 3

 یشاتدقلوا ولم یوه هی هیمالسا دالبكناخ یلکرا هلفقلوا امناوضرع
 طرفو تن رادو تالصو ا ا هنا ص تم بش وزو ركناشاب نایلس

 هل.س هداراقما و!بلج یرارطاخكناتسعاد "یلاهانالوا اشتر هش ها تعاض
 0 ندنداعس "هیاسا هرزوا كلر و هنساس ور ك دم وق مع لاها

 هداهجوارغیهروک ذم * زاها هلا هناهاشدار تاماعت اوهناک ولم یااطعنالوا

 ءلاهاو لاصباهن رودنک یهیلعرماوانالوا شارو رادص | دنن ق و
 لر نانیبعآواناطعینیدهاحتو تازغنالوا دراو هنفرط ردلچ ند هموقرع
 صا هباشاب ناولسیرلصوصخ یسللا لاعا هجالا یدلهد ودا فرطات

 *دنناط هلک | تکرح ررح لاو یجدوایم هدفیدلواشاروم نامرفو
 هن رابدر دلججوفحوف هدلاح یرلقدلوا ر ورسم هل ا تافتلاو شزاون وب همو ي
 هموق رح هغ اط هد هسا شما اروصق جد هدنراناکساواسک |هدن راک دت ادورو
 هبعا د ترا و تم یراقدلو | فول لصا نع ر هسهلک بین اولح كوه رم تقو
 یر وصهدعاسمور دعتمو لکشم تعناءهرانون بواوارارف ین را مو لل هلیس
 تروصیکیا و اشا ناهلس ندنخودلوریاغمهب هخاصمطورش جد كمزتسوک

 دیچ لبلخ هدانناکیدت ار رج هت داعسردارخّوع ى ا دز وار ک٥و د درته رد

 3 تکرح ند زوا زونه ید اشاب یلع ددج ردص بوئلوا لرع اشا
 قق و هنسک هداعس رد كناشاب یل یس هماناوج ندادن وب هرزوآ

 سدافتور دلج بولک هنیفس ةع طق ر ندنف رطموطاب بقاعتمین ویو#یدیشلوا

 هد هنعس> |هدقدنلوا قاطنتساو باج هب یلاع با یت ادو قنوع اقف !یئداوح

 كس نشد ندمالسا لها نالو هدرلناحواو ندنس هناط کز ندبآ ار 1
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 | توک كناخ دجخاغانال وا اهدکع | توقبسک هی وک نانو + وشە ود

 . یدیشلوا لالتخان رف نار | كلام ندنغيدلو | شماعار رقنیک یک ر کز ونھ

 راع نالوا هدن ارب اقار طاناخدا رم لغ نالوآیلنکو نارباندهدنزهداتنا وب

 ۱ داش سفت بوشو دهنس هيعاد كع الا سا یسک هلن ارمسک سهرو سو نو

 1 ۳۰۷۵۱ ۹ اهن اتسا|ن دوا هيسور هدب اوت هل س هطساو

 | ی بواوا انا عو ی اا م ندو دارا هو
 E ا ردنوک هبهیسور هلن رافسندنفر طناخدا م ىلع

 | نجا یدبارادخالاسراو هداعا هل بنر < یاناده ضعیف ییرامدآربتعمرپ

 |[ كناخرفعح هلینافو كاحد ارح ىلع م دق مند زلو | لصاو هزارش یرفس هیسور

 8 زسکع|تراغسیادا 8 وا لصاو هودنک یربخ یغددلوا نارا نارمکح

 ردشلبا ندوع هما

 ]نا رج ان یو نالوا ام هب هماعتأو دو لتوق هک دلواندنرلناخ نارا

 .نانلوبیسلاو مورسذرا هلبایناک ناوبدهدنلالخ یسهنس زوط ناسط وشا
 ۱ رکص) هک دتانام و ست یادت وب هدشوتکع کند الاسرا هاشاب ىلع ی اح

 ١ | سزسدهر الع صعب نیە هن رادو دح قبع خر هلص د قع ها زولنا اول وفسم

 ۱ ردعیکیدتیا هب واهل كردبا نییعل رکسع هن رافرطناحماب رذآهدهو قوا

 ۲ ز وام هب هلع تلو د لام لردبکو البتما هیلکلا هناربا هطخ اسبق هب هليو
 | ررح ییفادلوا ترابعندندسافدصق كغاارح ایی معما ینام هل ایدتو

 1 أ تىلود قرط دزو اتارا مهسا صتقا دمالساتدحو ته>یخدیناک ناولدو

 | دح هجربدقت یراق دخلوا تنایص هلا زابنیب رللو |تنایصو باج ند هيلع

 | كنولوقسممولاوب رلهح هلوا ادعا لام اب كمالسا لها جراخندسایف و

 ۱ یکاربخدط هيلع تلو د قرط لب اقم هنغر دلوا دوج وهی رلمد ار او هدشیلفت

 | تفتلملب وبندهیلعتلود بناج هسداروابرب و هبتررب هنسودنکنوجما زاتمآ
 | e کج هک تلقنانسمطا هناربا یلاهاهدلاح ید داوا روطنءو



¥ ۱۵۷ % 
e ۱نالوامقاو ولو وا هنیراضرمت هفرط سدلفت  

 ندراضح ویدردبسانم كال تید هر :هنسهدام شابقیحآو ك روباو =< هل ەنلاوس

 یر هیوا یلست اعطو ی ۵ . ولهیسور كنناخ سالم هدقدب لوا

 صوصخاو هتیلسم لاو هن سهن اط یجرک نالوا یسااعر هیلع ث

 درع | هل> ادمو صرع ینأخ سفت هکم دام هنفلخ ناتسغاد نالوا ا

 یس هفناط لی رک موز اریبغت یس هلماعم نالوا یراجوربندع دق ید هيلع ت اود
 امدقمیبم هک ودابولطم یرلشداسآبولوا والثمهیلع تاو دیااعرر اس

 بوبقلوامارپا هدلاحیراکدت |لوبق یورک نالوا معصم یداعفاو بصن
 یر هئلواداعفا هرزوا یک دلک هلوا ندع دق هسر واو |یرابو لطم یصناد واد

 یراکدعسا ی اهایخدبن وب وروالوا اطعا ر وشنمنب د ندنفرط هلع تاود

 هنس هوست كصوصح وب تیفیکو ر ولبر و رارق هنبصذ كني رکید هدنر وص
 | هرزوا كلر و اوج ەد | هرس ورو دروناقناس هلهحووبهتاوذنالوارومأم

 ۱ ردشملفا رجا ییاجمآ هلهجواوا بوایرب ورارق هلا ارآ قافتا
 ۱ ییدتا ط.صناخ د وا دیتموک> كر دیه هل رب و تروص هنتنص هو رسم قا

 ٠ | تاراز ليسو فرج 9 "هلخا دمود وتو اجر نجوم

 8 رم 1 و ۳ 1 رک رکا و هر درلشا هلاماو
 ۱ | رس نر هت بجی کاربر اچار هبولدیسور

 1 دارا شمعب هال :راتمو < یاسای ا

 لما راد تود ر , وشراف هب هبسور هلا باج یس ]اه ساعفاق هاد تلو د ن ۹ ۱

 | مدلاج یخیدنلوادع ند هسو رع كلام یتموکح یاب قیچاو یفیدنلوب .دنوحصتو
 || هن راترمضم كن رلشک سم هراجاو بوئوط جراخ ندهیمالس!تالا«یتساروا

 | مداح تیروبحت هتلاخ دهوا هیس ور یخد یناخ دیو اد ېک ناخیلکر ا٥د وي دیقت
 | د یمهعقاو تاریصقت كزرومامراسوالکو نانلوهدنفواوادنسردناوب

 | لاهدناتسجرکنوتب رول هیسور هسیالاج هنرهردتح ابق هدنروص نم هنلواوفع
 ۱ یدیارلشم الاب هغازارد تسد یخدهناربا كردنآ اد

 | تموکح» دناربا هرزوا یفب-وا نایب هدهاتو یم هنسچوا ناسقط هکنوچ
 | هنسهیعاد لالقتسا هلا روهظ راناخ فرط بولک روتفو فعض هب هب دز
 هستم و
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 انار برو رام دآر ص وص هل !تاش ورعد

 :eg یدشلبا لاصبا هتداعسرد ینوقرع ۱

 اد یک دا البسا ها راتات كردپاداسف تلآییارکسیهاشوا هسور |
 اظ دل واهدنس هعاد كع | طض هلبالافعا ییاخ لک رایدیناتسج کف 1

 ند هضب رفاعرمث هناعا ءمالسا لها هم وب ناثلوب هدفرطا واهدنروض و تولوا

 | هدنقح هلع تاود خد هک یز وا لا هبیلاوطواكنول هبسوروالثءییبدلوا
 نىنغجەب وقهنلاح هکلهت ۳ یهیناقاخهمق رش دودح هکلبو ندنف> هلو ارمضم

  هلبس>یلواند ؛مژالهروک هب هملعتاود هلهح و رهكعارو دةم لذ هدباب و
 ۱ . قرهنافرا دربخ هاک |ندتشکوب رلطنضو ظفاح و لاو ناو هدراد>رس ۱

 | دەن راناخناتسغا دو نارب او شل روی راعشاو معایرلغت |تکر ح هناطقبتم
 ] دوحو هن ززو نالوا نیک ارهزهدراکهاجماو نب ریشهد یا "یداب كنادعا

 |دعدخ هله جورب رابهدز قر هلا تربع ن دن راک دت | ه:سل اها هل هلت اراتاتو تو ھر وَ

 | تابتهد هلباق هليا مادقا لاکو مات قاغا هدناحا تويعا دل: زا هسدسدو ۱

 | هبلعت ی رغوا هدسمل اوح نانسعادو نار ,| یادعاو یرلمرنس وک ۱

 ۱ ۱ هيلع روا ,دننیمز ین لو اربهظو نیمه دحوم رمز هل هجو رهو هدلاح ره
 1 ناطاس ؛ودجا ناطلس هن رره دنعکیراتلاعسا وبلج نوت واراتسلور اد صا

 1 ردشردنوکرا هب دره تسانماس اف هزالاسرانالومعوقو هدنراذامز كن رات رطح دوم

 4 راکر دین هلوا عام هنسهر ادا كالود دد روق ك هس ور یناثشدوب ك: هملع تاو د

 ۵ ور ِِ a عآد هدا او بولوا

 یخیدن و فرمت هنر هی ا E هل, عن ید أ ۱

 به  هفناط لی رکءو چیرک هار هلب اةعیدنفا سدبرءدک دتناثح راد م |

 < ۶د ردد لف تک رح یلوض ذی سعوا باص سارت و ندنفرط ول هدر

 ییم هنکو دا ند + مزال قلو ا رک ذت ها اروش تابراهد هرک رب تیغ که دهسا

 هسمیوک یحنوا كن رفص یس ەن سزوقط ناسةطزوب هک هرکصنوک ترد جوا

 ۱ قرهئلوا نابهردید هداموب هدنروشه ساع نالوا شاو اد قعر ادهبهب رمصم

 | ضعبقحا ںویلوای> هب هلخادم ادهع هنس هدام ناتسجرک كنولهیسور



¥ ۱6۵ > 

 روصت ینو هس تم“ ك هظفاح معاهارانهج یفجهلواراس بحوم هبیربم

 راعشتر هش هلبا یشاوحو ع ابتا ترنکب ولوا ندنناکس هیلو کہ دنع صفت و
 كنسلاوطواوراصح |یکب طصم لغو كناشاب نه ح

 رادقمرب هل | قاناریمریم هدسودت که دکد تار اس 7۳ ینسهراح یسهاقوندنسد دیک

 هتسدعلف شاف هل ار کسعروآ كنحرفنزوشب ندلرتهدلاس ین داروی اطع غم

 یذوف نالوا هدراف رطاواو کج هدیا ماعما هب هطداح ما تولوا لخاد

 هادا هلا عجو بلج مدا كم شب تردندقارطا هداضتف | نیح هل سج

 هغي دنلو اهناو ضرع ندنفرط ا ثا ىلع یندداوا شع ادهمتکح هملبا هلبافم

 رولیب کلم جراختو لخادم هسیا ندفقلوالاسرارکسع ندجراخقاوا فو

 ۵ ؛ییطصمهبلا یو ءان هج هوا سانماهد قعاللوفیرعسعولرپ هلب وب

 یس هیتر قلنربمری«ینوک ی جم در د نوا ك -:فب رش بجر یس هنسزگسناسقط
 بلج كناخ یلکراو شلوا لاسراو اطعا شورغ كيشب نوا هلیهج ین |

 للاخ ندضرغ یلاح تقیقح كرك ذلافااس ص٥ نائاف تیاور ییدشا ۱

 دا هسرولواتباث یتنایخ نانلوا دانعا هدنفح هر صلو شتفن فرقا |

 هب اشا لیلخرب ؛ زو یضداح شاقەدناب ںی سرب دلی هت داعسرد كتفك هلیا سیحو

 ردشغلفنامرف رادصا باطخ

 دیشب اما یر دهاعمو قافتاكنوا هبسور هلاناخ یلکرا حور شه‘ اوم 1

 لیوتکم هم راخ ناسا دونارب هدایت او ی د یی ارج هس ور نان ا

 بودیا ص دّمعا دم هر | هيلع ت تلودیلود هیسور هدنرلز :ویصم تورا ۱

 هلا لاسرا هر هی سور هلیش رطنه ر یب د راعواودب د یب ده۶ ج دلاخ ی کرا

 ندزکب راقاو دالوا هلتعاطا هناخ یلکرا یخدرازس ر دشع | دیک یتساعدم | |

 شح ومو دراب ۳1 کا راعشاو اهذاود ریس هدنا لاسراهنفر ط ییهسکچاقرب

 هاشرب هدنآر كلام مولا قا راشلوا رفنتمورکا د مچا راشم نانا ندر

 یرلتکلع نالوا هدنرافرم هت تګ یرب ره ندنرلناخ ناربا هلءالوا لقتسم

 هدعاع>ا تهر , هساا هب ادعا" هل: اعم ںودیادیقت هی طبضهدح یلعهدح يلع

 تلود درح هرزوآیساضتعم هبمالساتدحوتهج ندنکح هاکمز ال لوا

 els "ارب رصف كلام هیسور موق رها دانه هبلع

 هر امم كد هم ̂ او رفرب هح رب دعت ینودلروم هناعا د . رود ؟ندهباعتاود

 صرع ی ر اکح هدا ناح لذ هدادعا
 هن هلع ت 3 هدرص ر٥٤ نام و

 سس



EEF 0و  
 یتکلع و اغ یغددلوب بولک هبهروک ذم"هبصقیتوک یجند نوا كنسهرخ الا

 . ندشس هعلق شافو هلبارلتءالعنانلوا عضو هحدق !مدک دلبایدصت هکع |قارخا
  ندهاح نانو هدراوح هدف دلوا تشک نالعا هفارطا ها راب وظ

 | | هلباقم هبادعا بوشش اش ۳ !ناعهشرفز وب مار صوص|لعو
 | ناشبرپ و مرهنعیرکاسع یبرک هلی رل | عطق ییرهاکر ذکهداحتراطرو
 ]| هدانزكیابلق نامولاسندهش>افتعم هوب بولوالوتقمیسادنمک كنامولاسو
 | هتدامسردندنفرطیسل اور دلج ند دلوا لاله ندنرهف هلغلو ارمسکنمورأتم
 ] حاضباو لیصفت ندنفرط یظفاسحشاف شک كه راحو شلوار رح
 | | ق جاو رسک یلغواناویانالو  میقمةرف اسهدنداعسرد هیلعهانب ۶ ر دشق

 | یاح ری یسیل او مورضرا تفولواءرزوا قم وا بصن یک اح شاب
 | ندنتیداوا شذلق هلاوح اکا یصوصخ یدامقا هنماقم هلبا لاسر اهنفرطاشاب ىلع
 | هشاب قیجآق فلاب هنتعسو رسک ینمادضتکهرکسع ك رکسیخداشاپیلع
 یدیا شهر دنوک
 ۱ هک هلب وشر د دلو عوق و ی درایفک ضعب كج هل. رو تیمها ر اد هسیلفتهداناوب

 | | ییددلوا هدنرکفالیتسا هنار اراددوربندتق و یلیخ ناخ یلکرا نالوا یک اح سیلفت
 ۷ e e عاد كنا 3 دام

 ا ۲ مع و 2 ا زا نراظن هدننناح
 | یلکرا هدنس هنا نالوادراو كتسلا وردلج هنفرط یدنفا نطصم جا

 | «دنس هعلق شاف هلبارادعو ضعب نوجا لیهستیتضرغ نالوا رکذ ناخ
 | "۱ كنلاوطو ایشانندقلوا شلو جر دنم یکیدتنا بلج یتیعتم صخر نالوا نکس

 1 رکسع رادةمرر هن رلفررط موطانو شاف هل.صوصخو یسهبوشنو ماکصا

 ۲ یدمشٌلواراعشاو مما هنفرطاشاب یبعیماح یلکبناجیسلرذنوک
 | یادوسهدنغامدكناخ یلکرا هدنسهمان اوج نالو ادراو رب اداکوب كهيلاراشم
 ۱ هوا _ماشییفک ك صاعش یکی ڈش |باج هنفر طوعقاو یند داوا یدعتوینب

 رە اق !بواوا ےھا یس هظفاحكدو د حو ع الف ہل ار ؟ اسعو ت ام€رفو

 ۱ نالوا شلردنوکا اهدقمهدلاح یک دلردنوک رکسعم ال ر اسو شاهزمسن اننیعتو

 ۱ || ریه رکسع هلی هحقاو یرلتح هلو | ناشی رپ بویلو ا تباثیخدرانووللتهرافاع
 | قرط كردناتنارسهرکاسع نالوا هدروغاودودح ر ئاس هساواقجهئلوا

 لک هبیرم #۶



eتام  
 یلخ دیلبخ ید كن رال ماعم نالو اهلا هلع تاود هدنرات | لیمه هسورارظن ||

 لیصفت هدینآبابهکنوچ # رولو نابتسمو مولسند هبا علاقو ک هتنر دش وا
 هلولحو رخ بحاصیرب هدنمان روصم هدنع هدا و هل ه> و ینحهللوا

 : هناتسحرکو هنکلام هبسوركرهاک هشورخ و شوج قلخ لئابق نیک اروهظ
 نکرولیشارغوا هل کمک و ب نود ایوکش ثب ول مور ندنرافدالشایهض رت

 هحهقشب ق رهلوبع وڌو لادح و كنج ہد ند رادج رک هلا راز الی ۶ ندقرطرب

 هدنلالخ ییافو وس هتسرکس زا تسهط اعافصاو هک هارو د

 ۳۳۳۳۳ ی و ی 6 سو

۱ 
۱ 

| 

۱ 

۱ 
۱ 

 تدشو شطبو ربندهنوا یسلاها هراجا عقاو هدنتلاناردلج هرژوا یکی دتا و رحم

 هناتسحرک یرلقدلوا رو رعمح# بواوا موقرب فقوصوء هل !تراسحوتابثو

 هتسلاو ردلج هصهرا نامولاسرک دلا فا اس ن دن راک داک م دن |نیقآ جناح
 موق نکلیدزاو ایا ندکنت ااح ر ییراترمضع عفد هل.اسرا زا ماند اکش
 هطب رو طیض راد ندنغیدلو اكلاسلا بعصرالح یرافدنلوب كموق رم

 هدزاربن دنغودنلو ارو ھت تنم هت رطورب هلا ارس یارو عیوندنهدلوا |

 باج هبت رع ضعب جد كنامولاسا رظن هلاحو تفوقحنا ںوئلوا نبع ضاجتا

 هد رهاط تر وص طوف یسلاو رداج یسات ندقلوا بولط.قلاشاو 1

 عضوو كن هعوق مع ياها یدردنا منه نددعت وزواج ىس لاها هراحا | : ۱

 ه هس ورګ للا نوچ ماقتناذخ واو از غم ورک اد نامو لاس هب راز و سنا غ اخ

 ر زو یظفاح شافقحصاوایمولعمل روا دح رس یی دلوا هدندضف همت

 قباهحهفاک كنيلاوخوا بواوا یظفاح هل وک اقب اسوهباشاب لملخ یلملکرا

 بودا لاح هدافا هب اشاب دم هزابان دن ارن هری نالوا یتامولعمو قوقو هنهداقدو

 كح هل هنلوا یرف ندفازوا هر دهعد ی راکحهدن ادادماو هب اعایحدرلنا

 زلواقم والم قغآبوطندشافو كم | لاح ماللعاهرکی دکب هلا تمالع ع و نر

 هل هجورب ندنمسد هلبس> یر هب رطف نعاصش یهیلاها هراجایدیشلوا

 نامولاسیراهدنلوب هناظ تم هلب وب هقشد ن دقدلو اراک ر د یراکج هسرب وجزود

 كرهیم دیا تراسح هکع | نونهبش هد رزو اكرلنانامولاس هلغملارخ ندنف رط

 یتیدلوا هدنروصت كاک هنیرزوآ یس هیصق وڌاح نالواندننمآضم هبنوک ۱

 هراغاسط یتیرالاوما سافنولایعودالوا هبصق اها هلکتاققح ||
 یداجج یسنسرکس ناسقط هلرکسع یلیخرب سد ناموا اسرکصندقدرچاف || |

X*لک ۲  



 ۳ تر
 ۱ ,قیقحو لاّوسندنزر اسوندرام دآ نالک یک یک 5 یراکدب | معدات دیک و

 ردشمل و هعااطو یار ناب ندنرادص ماقعار رح وب در د !اضتقا اقا هنماظز
 || یرلنا نکیا شکود راثاقردق و هزءان هيلع تلود یسااهایلاوطوا هکو ملاح

 ] شوک ندونهن ین رات تب . علو طباور نالو اهن دیلع تاودوسومارف

 8 ردلک دحاتشهناس ینبدل وا تاععلوس هن كع |

 es شلاط هتلفغ تاوخ هل و ورندندمر هيلع تاود یالک و هتشا

 | عدآ عدآ هدفرط لوا رول هیسور هدلاحیراقداوا شلاق لجار هج هیکلم
 | . ندهازارد تس د هناحیوطان رص ندک د اط ہضیرل,اطرا قر یل ورابا

 | هدانا نیتلو د هل راما لو الاخ ندداس یار >اهد هلع تلوددو دح هل و

 ۱ را ور ههجو یتیدنلوانایهدینان دلج تیاهد نونو ا عطعتم دعزانم

 | ەن رهباج ۰ رادو لافغا دق ناخ سدلقت هقشبندک د | تبصغ ینقحا واو

 ۱ آی دندفرطر ویب رناخنارب!ندفر طب هلس هطساوكنا پودیالاخدا
 سرا هیلع تلود## رای دلیا تشت هن | سا كم ارتش دن و بلح ینامولاس یتاخ شا
 هللاعساو بلح یتسلاها ساقف اق لبح یتنما تروص كن دو دحیلوط ۳۱

 ندفرطو و یرلسکر حندفرطرب ندنکیدروک هدنکر ادت توقر وثرًقهدیسور

 [هدنراف رطناتسسک رج یر هناواتبشت هن ر ریدن قم اهلا سلاهاناتسغا دید
 | لیلصم هلیتسح یخارمسق افت الرمصعیالک و د هسا شاپ ا لاح لز وک ردا

 ۱ شا و هلهحو ىج هنلوا نا هدشلات باب بویم هناو | تمه فرصهروک هنتیمها

 1 تاک رح ضد كن روە مو رکاسع ج د هدفرطور ردشلعار | مامان ید

 ۱ ۱ ردشلوا بیس هت سعال بم هول هیسور كشاب قیخآ یر هناعالمان

 هوا هیسور هرب ندرب بولوازاور الابد رب نامولاسنالوا یک اح شابقیجآ هچرک او[
 يردي نیکو لارمجو هڼ رتقیسهجع روطارپعا هیسور هد هسیا شما ادایقنا

 ]وروآ ضعب ویدردشفا لب خام ا ور لآ والس ۹9 یو

 جم e و ی كر ای یلک راو رد زر

۳ 
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 | كنتموكح مرقهدنس هل اصمهحرانیق سد یاطراق لوب تولوا ماته ةینور |
 دره هبسور یرایاطرابق را ولع رق یدیشلوا خارفو كرت هلا فیقوت هنر
 لاصم هيلع تلود هلا هیسور زونهو ندنعیدلوا مولعم یراکدعا بودبا ۱

 دهع ضقن كسايارادتآ هن رتل ااو بلخ كراباط رابقرکا ندنتیدناوب |
 روئاوارادت اهن راتلاقما تفولوا هار واوا قج هل. رف ءاماز رولواشآ

 # ردشفل وب ررحهدصیخح رب نادلوا ضرع هج راترضح نخ داد ۱

 ینو عرب نالوا لصفتم ندنلود مسج اضتقالا بس هک تلفغیهز
 یاطراف هرتند:قولواول هیسوروهب لوا قق ینیدل اهدا تک هشت ۱

 تلودیالک و نکیا شمالغاب هن ی هراذرطورب هقشد ندک د شارب هب راف رط ۱

 هکر دول ی دهرقفبب ر عر هب و # هل وب تامؤاعمر !داکوپهدناوذ نالوا همان 1

 لاحو یلئاقسک رج نانلوب هدفرطورب ندنرلکدت االبتساهیاطرانقر ول هیسور
 ال ناو كن هیلعتاود هلیفوخردیا تب ارس دهن رل ودنک 1

 یوکر وو لب الع اما یجب اح یمدآ تکی لزق یکب یس هلسق ی هل رل لوا رویا

 همدافا هلهحو و هر لک هئداعسرد د ی اح یمدآتلکی نالسرایکب :یس هبیق ۱

 كن هملعتاودی <دق هسک | رحلئابقر اس رکو ران اط راك رک هکر دراشخ ا لاح

 ۱ هجا ندا هاك هنر . رصعلو دب زاب ناطلس بولوایزراکتهیخ |

 ناخ یارکیباهجوق هدعب رابد | مریم هدرضحو رفس قرهنوا مت

 یی رلملوب هدنتمدخودنک اهموقرملئابق هدک دا تاقالمهباناخدی زباب
 یرلناخ ع رفهموق یم لایق وربن دق واوا نیغفلوا هدعاسم هنو هلک اجر
 بلج هنفرطهلب رفنر ییاطرابق كچوکو ل هیسورامدقمر دراشهل وب هدنتمدخ_

 لاحوب هکر دوب نوخ كراسکر چ یدلیاالبتساو طبضاربج ید هرکصبودیآ
 هله جور ورا رسا ییدناس .ص كن هيلع تلود هيلع ءان هعا تدارس ید هرلنآ

 ناتسغادنالوا هد هفاسم تالنوک ترد هی اط رابقو را نوا ملات هيدي ور

 رار د هدکع اهب راګ هل ادسور الاح بولوارادند یسلاها نچ ن دشت اناضم

 ند هیلعتلود فرطهران و راقیح مدآرانوطحالسیلاردق كب زوبهد راتاو

 با طبض یرل ر رقت هرات ریرق وب د رارولواهلوکو لوق هسنلواتافتلا هنوکړپ |
 بوہلواندراباطرابق یسلاه| نعچ هدص خل نانلوا ض رب هاهاشیابکاخ

 یسلاوردلحو یراظفاحم قج وغوصو اقلب راذواندنىيلاھ|ناتسغاد

 یرافدلواموق هلومم هنرلنوب هلکلک مزال قعلوا رادشبا هن زاتلاتس |ندنرافرط
ark 



Kgl 

 قدا وال یلاوحا مغ هل روهط كراناغفا قحرایدردا ت راق ینارا راد

 ۶ هر د هنس ول زب هليا موش دن رلتلانا ناورونآ ورشندلامتاحراوان اتسعادآ

 "  یدیا راشعا ترا اوما كن راختهیغور قوچر وند قدما

 ودنایدع هنن راف رظ قروي ید راول هیسور هدنساننا ی التخاوب كمع
 تااناو وک اب ودت رد لف د هلاصم یراکدلیادتع هلباءاش سامهطا رخوم

 كنول هتسور یدمشهواكيلءولرتهب ول هیسور دایازتساو ناردنزامو نالیک
 | جالع*ع# یا ندفلوا رمضم هدنفح هلع تاود سا یرایطخ هرلف رط وب

 | هرزوا ید دنلواراعشا دن اتک «همدقمذکسا دءوم* درک د یا عوقوزا شب ههقاو
 ع ارطكنسهعاق سالت نالو | ناتسحرک كلام ۶ سرک هدنروددج |ناطاس

 ی اع“ نالوا یکللارادكنساکلا ناورمشو تعراسم هنطضند هلع تاو د

 تااعس اع ون هتسا اه ایلاوطوابوتلوا بص ک احندتلو دقرط ید ہن رھش

 | راسدنهمورومأءصوصخم هنعشک كنلحاوس کد هرق هلتهح و وشار و

 اف هلی صو صخو نواب روک بالم یاب راهءاقهدلح اوس صبر هردو

 . کام همندیک هشاف ها ودنیفملجا ل و هسالقت نداروا بوثلوا ان یس هداف
 اشر دان ارخ ومنکل یدشاف لیهست یلاصبا قب رط هناتسغادو هسدلفت

 :یررناثواطبضندنفرطهبسورل رکو ندهیلع تاود قرط ل رک ها رو مط

 یزروسجو ىرجأكا كساقفأق لاها یلح ناتسعاد يود یدلب ۱ دادزنسآ

 هدرلار ول یجدهاشردار لوا
 هدناتموکح داشسا یک یکی اب چ و

 ِ هدف رطول بوره

 یادیسمزوآ ته نر ۵ رب ,انف كب

 فر طعیطااباخ كدرطوب هلخاو لب ود یالتخا كمع ا ردان

 عرض كناتسعا دهدن مصلوا دو ناطلس تودا الا هر هيلع تلو د

 ٤ > :!نالوح هدرل:هذر دو هب یناخدمج رود تاروصاوب و شکلوا روص)ا

 رادنتوقر  وشراقهب هسور هليا با > یماتفاق لباءةر و هو مدعمو ش همه

 | كوو لوا هقسل ندق دلوا دعاسم اکو لاحو تو هد هسا ش اف

 هدوحو ب ميسج تدنرب ۵ وب ها ارحا رک و هامولعم كل ا

 رند ارو رس ناثوا E عمل دلو 1 سرسد

 | یاطرابفهدنسات '|تاعزانمنالوىعوقو هل اواي بش Fe و هک هل وش

 | _ لصال یاطراق اوج هلسلوا شلرویب هدارا ی اهدا نوبلح كنسلاها

 و هو



HE ۱٩ ۵ 

 یدرا ردنا هم للاخ مش هل اصن ناخ رب هنن رلود نک ندر یکن لآ طفوا

 مظعا ردص,دقدنلوارغسنالعا هن رزوا مگ هدن رصف ثلاثدا رع ناطاس -

 هدننیعم مدکد تاتکر حد رزوآ نارباهلبا نواه یو درا اشا نط صه نالوا
 نییعت هنفرط ناتسغاد هلیا رکسع رادقهرب ییا شاب ناق رم دزوا نانلوب

 ظرض ین رلفرطوک اب و جامشو بودیک یخد اشا ناقع یدیشع | لاسواو
 یدیشالوا بصنهاشن اورشناه ر ناطلس ندنن|دناخ ريهاشذ و رش بو دیا

 سو

 یدرونآ و هدنتروصد ابقناو دانتساهب هلع تاود بویلوا ل التتسا وذ وفن طقف

 هلرب حوزت یب ند كلاش حنا بو دا ذو هن بسک یخد هدلامبناح اش اب نایک

 رایکدز یتیذوفنهدیلاوخ وا كناشاب نا یدشابا اقا هلاغمش هنن یدن رد
 ناعگ لآ یی هبطح تراه اردک هعوفو لادحو كن هدهرا بویه هکح

 كم زوتوا كج هد ارو رم نداډناج م رق هدن 3 یرامودوا دنا

 یرللبا لاصما ۲۹ :9رظا شاب ناعع 4 | رام | ندنراتکیلم یی ر § تکرات ات ر دف

 وشا هرزوا كلرب وند هیلعتلود فرط یر هدطساورتاغذ جد یروداکو
 هرزوا یراهعدق تدامویزلع | تسهو تفافرو تنواعم دن رکسع واذاعع

 یهاشدایدا م طقف توی | هلخادم هنسکر هن رالاخمش یراک داکهدا بصق

 هسورګ تالاسو یسلردنوک نا قو قو ا ءو عو هنسودنک هسرولوا

 یطورش یبماملا هراس تاموسروجاب ولر یو بولکهب هينا
 دخاصم هلیادقع هلواقمر ,دن لاغمس هللا اشابناقعقر هنلوا میظات

 یارکلادبع یت>بونلوا تبامر ندنیفرط هطورشون تقولواو یدیشعلوا

 ی دراوانانغا د بود ارو رم ندنتکلم لاخم هل رکسعرامات كس ز ووا ناخ

 یدا رلشاک هنفر ط اشا ن ناعءكرداتفافر

 هدلالخوب وبوک رک وب |ییغوا هن ربهدننافو اهر ناطاسرک ذ لا فلاسا رخ وم

 نیففاوبلوخشم هل هل وب هیاع تاود بودیارو هاله نا یلوطان
 یراولن اتسغاد كردیا ذاا تصرف یو سابع هاش نالوا نارا هاش

 هکملکج هفرطو رب ندلاولوا هیناغع رکاسع یشان ندکغا لالضاواوغا

 باج یسلاھا یلامناتسغاد سابع هاش هرکص ندنا * یدراٌشاوا روبج
 رام ګ لر وصوب وبودبالاسراابا دهو علخ هن رلکب و هش راناخ هتسرهنوج |

 رانا هسیارولناتسغادرلیدلوا ردنادعندنرلاکلا ودنک بویسع ییاتسعاد

 راتقویکب دمهلبر دنوک عنا بوقاب هلل رظنوکرب و عونرب و ؛یصون_هبدهوب



 شماطفوط شعفوط
 a رونا | وظفلت

f ۱۵۸ FF 

 بوک یبات شب ورد لوم* ندلاشیزمرقولک تیکیانوا هراشاب نوا
 اهط هاش یبجشرب ندندالوا كنب وفصر در> میش نالوا شرق یا شابزف
 ۳ هل | داخ ا تصر د یغیدلاق هدنلایصر هلب وب کانآورشتخ

 ۳ یکصد دک دا هو راح زر لس هر اا "یلاهاو كر دیارک اسع قوس

 ندماک ننارخ هلا مادعاو لتق یناورشرابکو یخرهاش كر لک بلاغ تاهذ

 یدیاشلوب ضارقنا هدنوبناورش نیطالسو شلوا سّرسد

 تدمر هلن ادا دعس ندنراناخ قوقوراوآ و نالآو قاط ,ة نالو | هدک ع۱ تموکحن
 را شامل رد یون ج ناتسغادر دو هدسارب قرف بوى واد فهد هوارلشع | راک

 ۱ ۱ یدیشلاف هد” ر ز

 8 هدأ شمل وا لاماب جد یلاع "نات عادم د تسال یرلموعه ۵ ز ر اتا

 ۱ سه و یناصفتشدناخ رکنحرک هل وشردرل شع اهداصان رال القتسا یسلاها

 1 اخ ریکنح ہد كسا ارلشع اما رق 4 هل اقمو هلب اتم یسلاه اورد روی هدک دتا تردابم

  (۳ Ssیدابا مل نخ شقو ط نات |

 | ناورشو زیربتروهت هدانا یکیدلیا نایصعراهظا روت شوط نامزدعب

 | ید تب رافرط ومق روم بوروههاشناربهازربم یلغوایتموک>ناربا کلام
 | یدسا قالا اکا

 e ا کا ی کا

 د دالواروچ هد راک دن السا جد هنفرط ناتسغاد هلروهظ كر ولن ورق قآ



 ٍ 1 نوید یک

ESپت ۳92  

 ۳1 ندا تموکح ا هاح عیسوت هلا هرم ؟ تاحوتف ر

 قلوا نیمان دا التخاو نایصعهدرارب یک دتا طض ءاغتفا هنر اكندجورد

 رزخ رح هللا اد ندندودح ناتسجبرک رکو هدنس هعطق یو طانا رک نوختا
 ناکسا یر هفت اطلرت ق وجر هدنکلاعناتسغاد نعت ا اہلار دو هثلحاوس

 ییا
 شغاتهوکح هلهجو ون هدرلفرطنارباو ماشو یلوطانا هدازن د هنس زویکرا

 كزراتات عكر الوغم ندب | ناشد رب و تشنه یقوع اس نادناخو شا نالوا

 هر هار وه طءاشرهحونمهدهب ر ته هرم داس "هناممدقم هتسزوم اس رت ندنروهظ

 ین رهش یا“ نالوا یسسرک ككل ناورشعفاو هد ونحناتسعاد

 نی را رادمکج رانا كوب و شاوا لالفتسازارفا ع كردب اذا تا تموکحرت»
 كن هبق وعلس هرکص ندنایدبا شاوب ترهش هلبنا وئع رنک ناقاخ ادیلقت

 بوللبارومظ ناو یش نیط الس نالو | فورعموی دراهاشناورش بولو! یسهعیشر
 ردرا شب تموکحلردبا مام ب قند ناتسخاد ید یر الگ ضعب كئاتسمزا |

 بولوا ل خاد یسیبونجو یس رش لام" كناتسغاد هدن رعت ناو رش تفولواو |
 كن را دفلاط نعچو راوآهتن رلتکلعنالوا یس رغ لام شوط سو |ناتسعاد |

 تدحوتهج ق آید زغ |تعاطا 4ج رک |«رلهاشناورمث قر هلو | یرانکسم

 یزرادمکح ناتسجرک تقولو !یدرارونلوبرب ارب هدرا هبراحام اد هل بس > هیهالبسا|
 # یدرارونیک ی ک عات هدراناطاس هب وداضەبو راها شناور شاضء ید

 هدسنساسش *ا یراموسه هنر زوا رلکرت ندنلاهثو بوثج كژراناتو لوغمو

 یرافدلوا لالقتسازارفا تبار هدناتسفم راو ناب رذآ ككران ین هرکصو"
 هنراحم هاک هلنارانوب ئر اراد کح ناتج رک ك رکو راها ناور شك رک هدماکنه

 هکر اتمو هطاصم هلبساطعاو ےدقنانا ده یواش یراناطاس ةبنوقهاکو
 ناورش ناطاس هدنراخم راتزوب رکسیح یدراردب اتعتراهطا هدننروص

 ردشفلود ربارب هلبا روع هدرا هراګ یخ دج ناطل ن میها رب اش نانلوب

 هرک-صندک دنا ثموکح بت رق ھر هنس زو ترد راها داور ممت هله ج ووا

 هاش هی نخرف ناطلس ن ځر هاش هدنسهب ره هنس یک, قرق زود زوقط

 كن زاناکرت یلنویققاهدکدت | سولج هب یهاشناورش تخ کیا انان لفط
 ۱ شا ماش ٤ همش به دم هدنرهش لس درا قادر نوا مش"

 راعشاو هنارا یتیرافدلوا ی هش تماما کلا نوایراد: رمو نوک ا 1
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 | یلیخریرغوط هاش ندنا بولا یدنبردورایدلک همالسا قلخپودبا ازغ

 ۱ ناورش د زب ندڅ ندناسن نیب وجمارهب تح یدلبا حد یرالحم

 | كن ر طعف یدردبا مکح هب هر هقا بم ردق قابار تولوا یسلاوو, .هروعو

eبولا ید دز طبخ  a!۳ روا  

 1 ۱ یدتیا روهلت

 ۱ ردراشع | تموکح هدنلحاوسر رج ح ناثلوا روس هلت وسنه هن راودنک

 1 ۱ هل وامام هنع#“إ| e هل ور نالوا دلج اوس زت مفر هر وکر

 رر لاومرب تیاهت بولنیدید ر ی ك رافلبرح و یبساقرحت ىرەنلوادا

 : با همعم یاز کا هدرلد رطون اما رد شا دززرخ رګ هل ڈس هنعوقررخ

 ۱ ردطا یل رر رک

 ] كنه وب ترعههکه ل وشر دراشلوا رفطءو بااغراب رعتاهتهد هسیاراشع |

 ۱ ۱ یناحساو | میش ندندالواهرچ تره>و نادئس هل. شرق هدنسهتسزونکیا

 ] كدبيکپا ندنراب رقاو دالوایدنک دج جش ندنلسن بلط ادیعنب سابعو
 || هدنرافرطرمصمو ماش تدمرپ و بویچندنیفب رش نیمرح هللا هسک رفت

 ۱ ۱ هرادد س رح نالوا ترطاراد هدماکنهلوا هدا بودا راذکو 9 یاس 7

 ] لاضعرما نالوا یرلکبكراسکرچ هرکص ندرثک ناب راح هلر لوصو

 | ماو هدناتسغادهدعب رلشعا رسا یلایعو دالواو رضس ینکالما ها لت

 لوټ یعالسا ند هتسل اها هل لتقیرفنطغ نالو ایرعما كنتکلم قاسطق

 كناتساد هلیاطیض ید یني راد قو راب زاغوب هتشا یدیارلشمردتیا
 راشعا لاسءاپ یتنابصقو یرق نکا كنسهفئاط رخ نالواهدنلامشو وئچ

 || هلتهحوب ردراشلباتوعد همالسا ند نسل اها هلراربخسل وونعد وخ انام صاي
 1 ردرلشهلو مالسالها و و ویاطراق

E ۱١ ایا نا نرذآهبیلاوحوب هدن و و  
 ۲ لاله دن سه ر ریه هنس ترد یللا زورد هدعب # یدردیا مکحیرلبلاو

o es 



 هک ۱:۵9 ۱ 3

 رج لاونمرب رول هیسور قجمایدیشقب|لوبقس هباجو تی هی هبلع تاود
 هذ رط ناتسج رکه لبا رکذاافااس قرط كر هشلرب هنب رافرط یاطرابق
 هدرا دلح توپ الان هداسفا نب را ارون هرکصن دک دتا ددر بنت

 .قر هنادلا هنس هسس دو هع دخ كول هنس ورناخ ی اک را هلهحو ینیدنلوا نانا

 هللا كرت یب هیلع تلود تاج نالوا یمالسو تاج بج و كنس ودنک
3 
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 یدارلشعا ترشاس هل الصا و لافغا یامولاس نالوا کاخ نقاب

 ندلامشو بونج بولوا مالسا لها یڑکا كنسلاها ساتفاف لضاخ او

 تا هبلعتاوداب ثکا هدهسیاراشلوارثأتمانهب ندول هشورو مچ ندیاموس |
 فی اوج یرللو | فزنعم ید ع تفالخو رهظم هنس هلی ا هدراج

 ردرلشاک هلوا لئامههلع تا تاود

 ٭ ناتسج رکو ناتسغاد عیاقو و

 قارار ادراب ر ع هدنس ھەس ۲ هدنتفالخ مایا كهنع هللا یضررع ترضح

 2 ٥ یناعابرذآو رع نب هد ارس نالوا مالم |لهار اد رسهداش ایرلکدت اه

 هک یدیشغ اروم امن ف اہناہلا ی dR . زن نج رلادمع هل اهلل دبع نركب هدکدلیا

 یجزآ 3. ع یدو ن ۷ رکب یدرولش دابنالا هور ُط ناسا تفولوا 1

 بولات ڪک رح هنتمساماملا ندن بارو ید ودنکو بودا شاة مدقم

 نور ارهشرالوان ا سرفولم تفواو اهدن رلپ رقت هاورش

 هفرطورب كنب را ههناط كر ۲ مانررخونالآنالواهدنسل اش بناج ك ءاتفانلبج

 ۰ راشع طهارت ۱ هل طرش كم |عنم ی ,رلیطتوموجه

 العا هرجترضحبوزوک لوقعم یتروصوب ج دوا
 هلخمر و زب وحهدک دل, :|م

 ۰ نح رآادبع. كب ۶ ۵ سلب "افو كل هقارتسو نشر و ناما هراب رهش هلط رسوب

 هتسلاها جن ی درب یو هلو ا نییعلو بص ع دنا

 گن هد دومی هد لحج ا E نفر ا # قدا اا

 و بس یه اورراث دح صعد را a خب دلو ارام لحر كذا

 باعا ندنغجهلوا شیاس هاو تبثما بحوع#ب هم وجت یالاع 2 فل اروا"

 ید راردمک بؤقآ هفر طاواحوف جود نوعا ۳ زغ ینارمضخ مارک"

 هراندلوا کالا دین هل سم هدرصعهمما ییبهژزوا یکیدلبا ر رک هداغاهخت

۱٩ 

 قحانام هزاو) هیس ور هلىسلو اش م که مهر هاچ هبسور ۵ لمس هنس ید ناسعطز



 ناخ هنک اع سلف
 هدل اش ناتسعادو

 كلم قانب وب عفاو
 ل 0 4 ۹9 ۳۹

 قبچآ یک ییدلند

 لب رکمولیروک و شاب
 ید هش راک اح

 د زولنید نادا د

 ۱ Foو ¥

 :راموف کزاولرت یسهناخ كب یللا قاب بولو ا دوج وم قم رار دق هناخ ك نوا
 لحاسروخ رګ یرارهش نابلسووک اب ردتنسلها یس هلج قرهلوا ترابع

 ا4 رع تراججت نانلوا ارجا هدننبب ناتسغاد هلبا ناتسمج قرەلوا عقاو
 صا كناتسعادهد هسیاراشع | نک رام ەد رره شوب هلدسح قلوایر هلکسا

 ردراشاک هلوا موکح هدنتعآ یراپونم ذوفن كتب زولر
 رو ۲ دم لمح یکلعنات نح رک نالوا یسدعطقی درد كساقفاو لمح

 نالوا یی رغ نونج دحرس كناتسعادافرش بولوا عفاو هدنفرط بونج

 اترمشع قارفنالوا مال ہا لهاو نالشد یلاحرو اب ۱ وتجول رهن ناف

 ام شو زا اوس رک دهرقاد رغو هلبا یعاط هراحاو یراقاصم دخسح او ی وک و
 اد ودح هل | یسهگاشللق الو لصتم هدتکلع سک رحكساهفاف لرچ

 ار هقردلوا ترا,عندنهفاطنمراوناوماوسواویروک یسیلها ۰
 ای زوبیسهاک كنهروک دءللم ردشلوا ناکسا جد دیک و سور

 ناو ساو سوا نالواهدش د تسر ٿب زدق هناخل , نکسندرانوب رولوا ما

 فر وهناتسعاد ندقرطر وندنعیدلوا ترصیزارب بواوا یرا دف اط

 ااخكم تردنواو ررغ ادایعنا هنموکح رب ندنرافدت او قصالمهناتسسکر ح

 ا > یسهناخكم ىلا ناسکساس رفت نالاق یاب ںواوا تنس لها یرادقم

 کا بولو ا ناتسنمرا یمیب ونج بناج كناتسغاذو ناتسجرکو # ردهدنش د
 الود تلا بولوا یراذرطناوو مورضرا یس هعطقرب ردمسقم دب هعطق

 ولوا یرلقاکسناورویوخو غاب هرقو هج یسفعطق رکب دور دند دیلع 8
 دنا | ناخ رربلقتسیرب رههدنس ان ایلالتخ كم قمار ددودمندهبناربا 1

 ر طه: هنس ناسةط زود ك هلهجو یفیدنلواناس هد) واد! > قرهلاق

 یدراشلوا ربع هکع | ليه هب هیلع تلود

 یمهعطفرب قردلوا مسقنم هب هعطق کیا هلهجوود جد ناتسحرک هتشا

 د هرق تولوا یراکلکی نعپ یراقلناداد لب روکو لب کن شان قحا 3

 ید یزرهش تک رزواو قخدادسفب و سااتوق رولوادت لددنلحاوس
 ود رونل وب قطع هب هيلع تاود كلام وربند هتوا یلاوحوب زد هد هعطقوب

 یعوکح رقم هکر دیتا نیلفن نالین د ناتسچرک لصا یس ةعطق رکید
 نالن شنود لم دور ەرنار ا كلام ارکا هعطد وب بولوا سالن
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 اتوب ناخ یلکرا نالوا یناخ سلف هلجو یی دلو انأس

 % Fتلود 1۳ ۳



۱ #۶ ۱:۳ 6 
 هدنس همان دع هجرانیق ی ۶۱ رف و ككرت هر ول دیسور لیهعطق وب رونلوا مہ تا

 ه هیلعتلود یونعم هلسسح بهدمو ند داحا هددساا و قید ]

 هدب رو هاش" اة ناتلر ارت ك زاقمدنکلع و ردنا و ا عطقم یر 7

 لور تراسف ندزادش ردزورلا بعصرولک هنفرطورب ا ساق
 ردلوب وب رکاب یراهاکرذک هناتسجرک ندنفرط لاش ك ول سور بولوا |

 اد هبا فوخ ندنمو جه كنس لاها نچچ ندنفرطرب وس رج ن هفررطرب قم
 رارولوا روڪ هر | حکنسا ۳ 1 قارف یراوسماطر

 كروک ذملیح هک ردك ا٤ ناتسعادیس هءطو یک ه>وا كنغاط ساققاق

 نک اسراموقراغ ەن رب ر هدنسهشوکر هبوأو يسرا ی ةرطرزخرخ

 هتسا لمح نسا روبرلب رعن دنکی دند وشراناسا هقشل هعشل هدنف ر طره ق وا

 طسوا ناتسعادقرهلوا مسقت ەم چواهروک ذم اف ااا دیس

 رولشد یی ونج ناتسغادو لامس ناتسغادو

 دلت للمنانلوب هرز وا تسد رسو لالقتسا هعطق نالئدطسوا ناتسغادا
 تاربشنواو لئارفناو یود وصد وقو لالدناوراو ۲ بولوآ ی راتکسم فتو د دک

 نعجوتوب وشود نکو یدناو وئالسو ادنوسو هدینشو لالاجو لالقاب و

 یسلاها قرهلوا تر ابع ندرلق اهس كحوکو لوب ناشوا هم رریسد الو

 قرهلواتسرپ تب هدنفار طاردتسلها یس هلجرواو اعلاه ناخ كب زوباب رقت

 روصنم قج هنلوا ناب یتآهجورب یلاح هجرتردراو یجدرلت ام قافوا ضا
 ردشع ارومط هداروب

 بواوا عفاو هدنراکنا كنغاط ساتفاقو مدنلحاس ررخرح یلامش ناسا:

 یاردناوهروکو وخ رانوهشوقآو قاص,قو قوق یزاغو دنب ردو نارمسبطوه و
 بک محندنراهوق کولر ی سل اھا اق رهلوالماش یرلقاععس مان یاسخ ر

 رادهررولو الا هبهناخ كس زول اس رفت هت ردنا . لهایس هل هدااع یزاقدلو

 يک دن ردرد هلتئارخو تعارز هدرهووا ناک هدنلحاس رزخ رح یرلشیه
 رددعلق یرلک دید وق 3 روو دی دا تاتو باوا

 بولوا «دنرلکنا یک هد-نفرط بونح كٹغاط ساوا یب وت ناتا

 مان ناسیلسوژکاب و ناورشو هلقو سراو یکشووصیلباو ناک هلپ وراب
 ندرانوب رولواملاب هب هناخ كس شع یسلاها هفاک ق ةرهلواترامغند تای

شو ناورشو یتش زدقهلاخ ك ¿ نو راف نايل
 هدیرلفر طظ یک

۹ 

 كکب یزاغ كب زاق
 هک رد رو مشم طلغ

 یزعو رغ*راس و

 دېم زرد طب



 روایزابیحد هطرابقو
 4ه

 توغویدنآندبا مو هب رغو بولج بناجندریک ناتسراناتمدقم |

 رد رهف اطر نالوا شار دتا |

 1. س ا٤ او ا٤ هیلع ءان ردراو یرلتلم رک هدنش وت>باحو

 * بناجندفرطرکن دو یرا هيب كنب رلتلم راوآوقوفو نعج ور خ و نالاو
 ۱ 1 نوا دو لجح ۶م مو اع هدن رلدقو لرلیفو لس نابلبا تع رع هب رعو

 اها ت نالواندن و لصاو یکدق كامات نداد

ط راقو ناتسسک نخ هکر ونا وا مسقن در هيس “هء ط5 ترد
 نا نسغادو یا

 ردناتسج روکو
 فرط بونح بولوادودح هللا یلح اسرک د رفا رغ یس طف ناتدسسکر چ

 | قرط قرش بولوا دودحمهلانایوقرهذ فرط لام ور دلصتمهناتسجرک
 3 a ىع ەنغاط نر ی ۳ شا كنغاط ساقفاق

 3 E ردیس هیاطهژابا 2 رد E و! ناوق دلءلوا نکاس

 | دد هراتفو نیقبیزنکا كماوقاوب رارولوا نکاس هدنفرطناتسجرک ینعب
 ا تب رترضح ناد ادع ناطاسیدرزرب ینفیدلوت تاودو
 |صندنا هلغملوا بصن یسلاو ناتسسکر چ اشاب یلص حرفهدنراتتطلس

ا رج یتکلم یاطرا بق نالوایسهعطقی کی كس اتفاق لبج
 ۱ 2 ه

 ج ءدان یراغ نم كنب رهن كرت نالوابصنمهرزخ رخ هلن رهن نابوف نالوا

 ورحم عب رم لکشرپ هدنسهرا ناتسسک رج هلباناتسغاد دنا ب ناج كروکذم
اطرابق نالوا یسهلببق هد رک ووز کنهسکا رچ بولو عقاو یک

 | ی
e Aاحكم اقر روات رابع ند  
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 یرک سعک او یدیاوا عوبتم كنیلعر درح بزاواییاونكنتیالو تک او

 وب هلا جور قیاس لاونمر یلعر دح یدبا رابع ندنافف ین نت

Eهم  

 بولوا یرادانتسا تدحو تهج كنراتموکح ناتسدنهو"شمراوهلاوژ
 هل اف نرم هيج 9 هعمسو الاغ دم وب هژدبمس یرلمل و هدا تاشو هد 8

 ردشمرک هنلا ینجاهدفرط

 #٭ هک ینانباب ول ب * 1
 هک ردهدنناب یبباقو ناتسجرکو ناتسغاد هللاو-!تساماق لبج 8

 هرن وو ندنغددل وا یس هيج هه طقر رب كن هیساعفاق لا«ناتسجروک وناتسغاد

 ا

 عقاوهدننی لود هیسور هلبا هبلعتلو دییالوط ندرلنوو كتاغوقو نالواراد
 هنس هیفارفح لاوحاتساقفاه لح كلب نس همقمقح باسا كن اعزام نالوا

 ندخم راولو ایفارغ» بتک ضعب نیفلوب فقوتمەکعا تامولعم بسك
 ض+نالوا ندنامولعم ناراو ند هم فقاو هنلاوحا لا رواو طابتس

 هساقفاف لیجهد مما لوا هلهحو یییدناوا هدافتسا ندنن داف او تاقیقح ك اوز

 باب و رونلواتردأ,» یتآ هحورب هنع دقنو رب رک دفا رغجتح ام ضع ربا.

 لیح هسلاناتتسک رحو ینحهنلوا تح ندنهداقو ناتسسک رح جد هدلا

 ید هللا باب هبنآثح ابموشا هلدسح یخیدلوا یسهعطق كوي ر كسا د|

 رولوا شلوا هم دق

 86 یماسفا كن هساقفاقتالاع # ۱

 ندنسهعلق هبان اعقاوهدنر انکز ک دهرقر ون دید یاقهوک هک یغاط ساق

 نانو هدنلح اسر رخ رح نولو ا د یرعوط ۂق رش ںونج ن ذم رخلاو ۳

 ندنجوار هکردنرابع ندهلسلسنم هییطع لابح نالوا یهتمهنس هعلق وک

 هرزوا معةتسمطخ بواوا هفاسم التعاس ناسةطز و کیا كدونحوارپو

 رولوا شلوایدادتما تالنعاسیکی !نوازورکی هسروناوا باس
 وام ىج رکو یکزلو 7 رج یسضع) كل هلت للم نالوا نك اسهدمل | وحر

 هرکص باد ندنراهاروهج نانورلنو بولو !ندنراولر,لصا روکا دل

 هنسزوجوا یکیا ندب وبن تره جد یسضهبر دیرام وادم ك راغلم نال
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 هدنلا یلغوا نویمروسقوج یموکح ید داو !شکا لیکشتقر هشارعوا نده

 بلع "ان ردشید
 نات نفاط راضعر

 . لصا هد هسبا رارازاب
 دن ردهلبا لاد یک



 هدنهرا تالو قلخیتنادد * ردشع | تافواحورح هد مور نالوعوذو 1

 ¥ ٠
 | | جرد ندیکی ییهبمالسا توطس هددنهلیلق ینیراتموکحو دنه هاب و
 | | نارمکحندکحرک كن هدارهشرپ ندروهت دالوا هدننض عیفرت مرادتقا لاک
 زا ]| لبا هلیفیلکتیسل وا تردابم ندنفرط هت دمع هلب داعق اه یله د هرزوا قلوا
 | || قاش باوجر ندفرطاوا هد دسیا شم ردنوک یعلیا هناغفا نامزماش یکاح
 || ماطر هل ءان ۾ یدیشع ااکتشا ندنلاح ەن روهچ هسنارف هد ندنعی دمهلا

 | ||ندفرطرصم كن هطرابا وب زول ریلکنا نکا هدک عا تقو ةعاضا هلسارجاراکلنش

 ۱ نیسروبدا هرات هل رمعصحو هنأرا بوتوط ین رلب وکم نالوا شاک هب وی

 ۷ ]|نالوبعوفو هعفددنچو موجه هنرزوا كوپ هراچ:ندفرط یکیالردیاهناهب ورد
 | ]نیک د هیعاوا ناطاسو تهدر لک دن | هرسص ایمان بافتن رس هت هرکصن درلو راحم

 ندنکیدعهروک هراحرب یرمغ ندکع اهر احګ
 ۱, تمواقمهناروضو هناریلدردقیآرب

 هدنطساوا اس اسد یس هب رڪ "هنس تردنوآ زویکیا كە رکصندک دتا

 ناشد رپ یرلنا هد رعالوا یسودنکن کیشلک هناللوق هلا ارادمیب ررادمکح
 هدلوب ولید یلودودنک بولواشابا تم رج هنضا رغا كرا ول ملک: اهلکعا

 نانلوا ادهاندنفرطاود هزاکنا هنشن اد نمجا هتکلک × ردشتبک ندلا
 لصفم كناامآوراکف ءهفاک هلیطخ و دننک هدنس هناك یواح یدلج كم ییا
 ندنتافو كنود ردالماش ید یب را ورق” تولوا یسەمانزور حورشمو

 نوت رلملکنایویلاقناشو تات "هراح هد دنه هتم وک رسا | رفقا راهر ص

 ردرا شم هدناطاسا هت الو نوٽن

 هجرک ادن دوع بولوا لزل زنم یرلتم کش ناتسدیه هل موه هاش ردا

 قارادهبس نکل یدیشع ااها اک یهاش رمح مدھم ندزمگچ ندیلهد

 یرسصت»هب هروآ دم بصانء هدتوولوا كلام نو ازوقط نالوا هراداهلىما

 یدیشاق طرش نسخ !لاقتنا هرزوا تدثرا هش رانادناخكنب رارادهمسنانلوب

 کالا هڪ یکی رال رادیکح كار وروصتامو هرانک وهترههر دهدم اعم

 نالواهدننروص قاحج والم بالو تکراو یرات الوهحت نانلوب هدننروص

 کو

 | || قر هجا یب راقاریب تب روهجبوکی رب هتشاب راب یسرس یسلفا مروهج



 نیت اللوق اد اتسا وردت نس> یرانارمگ > ناتو هدوا رطا رو أ ۱ ۱
 یب رلناونعءاشداب و ناطلس و بو: بار ادشنا هغلا هتعاطارب ز اربحوأب رح هلتغارف ۱

 یرکاسعنو الشاب هة ءرتر ا نراص م ندز وبر هو هب هدیدو شدالایروشاقرلا

 هناتس دنه نوت یک یراهاش لوغ ءهدلاح ییددنوط زوی هذلوب ناصقن هنوک

 | هدنسهرص عفد یززلکناهدرمالوا كر همه ندنراکفاقلوا نارمح |
 ۱ یییشمردنوک راب اهب هسا رفو هل داڪسر د هل. رط هرصب قاس لاوئرپ 1

 ساع دمع هرکر ب هلا یدنذا یضیف ح ورشم لاو نمر یرایهلیا نالک ها داعس رد

 جاج لر هبمهروک شارپ یخدیسب رب وشد | تاقو یسدکباهدعب بودی اهلاکم ۳
 یخدیرلسلباییدداوا شرهردنوک هب هسارف ردشتبک هدنهندناو + هدج هلا

 ییارف هسدارف تقولوا هد هسا راشمراو هسراب هل. رط ایلسرامو تداعسرد

 همت هب ١ ۰۳ هب : ر هناماهب و تک یکتلانوا نالو ۱

 هل ده قا ون ۱ "و دهاعهر یعترا ددو شا: هر و رلتفاضلم* "وی اعهش رار 8

 ردشلیاهداما یراسلیا | |

 كناطلسو دن یسمالرتسوک تةفاومتروص هي هلو مه تنو اعم ن دنلارف هساارف ۱

 س مس اف هط, ص ی راراص> نالوا هدنلحاوس رابالم اد واکناف ندنرادفتم

 ندف رطرب وشعا موج ۸ ید هن رادکبح ید ھا رکناوار لسا مون و

 نواالکا یتلصا كشبا رریلکت 1 کیا شالا قلىدنوراص هکنابرک جد

 هرکرب , ینادنموف ریلکنا مانس اون وق درولر وهسم هژرب مای هست و اعمهب هچار

 واچ ندولهسذارف ناطاس وان هر ؟صوشمرکر دق نه اک شد ماتاب اس رسدد

 كس هحار هنر ه هو تاکل)اماظد سلاو وقد روا نکیا هدقشلاح هنیلج هنو اعم

 یناطاسویین هدمانتاب اغنب رس هلک عالف صور ارکن قر هلار ار یدینیرکاسع
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 ییفصن كنک الما نویلناروبح هلص بلط دنس هنس ۱۲۰۷ ور وصح

 زورکس كنوبینهدکنجوب وشما اغوا یکیا هلت روص نهرو یتان رم برو
 ندنکودبا شلوا فلت یرکسعردق كہ یللاو یرلکروزوبوطردقهراب
 کشک وشورف یکساق رهلوا با و یاوآمیسهنطاسا رادقت را

 هل ر اکفاكعا ادم ن نکس “دەر 'رلکنا و دنوک و هک یت یتدیسودنک بویلروکرا

 EE N وار ۱۳۱ قحر د شمل وب لوغشم
mt 

 و ہم م تدعم م چ ہیر تھ یس -)



۱ 

+e ردع اس ولج ناخ ىلع یلغوانالوا فورعم هل هل بحاصوتدت هنت رب
 

 ۱ لو درون گسعرا دم رب یسودنک هدننافو كن رد طعفر دش الب وح

 اتصرف یی هیلاخ ماتاوراول رکنا هدک دتا تدوعنوګ !سولح هنماقمیرد

 5 ا رادقمر ندرازبسنا رو هاب وون اروا لاخرد ناطلسوست هددسیارلشع ا

 ایز رلکنا قر هلوارصاح هنهاکشش یس هعلفر ون دن بول ا هلو اعم

¥ ۱۳۸ > 

 راد زالو هدفارطاهلوقموب تموکح و ذوفت ناو هاشرپ یهر هد هسا
 || هتشایدن | کالا ماطن نالوایرا دوس یساکلانک دیرلکوس لا قردلوا هدنلا

 تلج یسهنوعوناک را كهاش ج دندفرطرب یلعرددح هلس هطساو کلا

 ۱ | باوآ هدنسهنس ۱۱۹۷ تود اط یب ,راتموکح ارسوروضلام هلتروصو و

 ۱ یس ریعاس تکدلاک یرا 1 ارف یتئاونعرداهم ناخ ردم>یلع

 قب : رلتکلع هليا هماغ هن ارادمک > كجو هصناهد یک یسودنه اح عا

 ۱۳ عراوسصو صحت هلی مان هلم ندنرلب رڪن عب طةسءو شا تسدرد

 كرر لکناور دش! هنطیض رب زید یربارج ماطر كر دنا بیترت یرکسع
 لانهاک هد راکدج نالویعوقو هعفددنچوكرهش اافصا یتئاعدتسمو نافیاکن

 هل , راک اح هن ره+ندناپود | ط ضر دو هنن راوح سردم قر هل وا بولغم» و

 | ردشبا طط د تم طعلفا كنار ؟ تداه) قر ەشا ارعوا هد دم تدم ید

 : رولکنمو تک ای نور هنی را مو هجۆلتوف كرا رلکناو رکصطقو

 أ . هداننا ینیدلو ارومهتک ر> ظفحهدکد تشیا یکیدریک دنلا ن “د كن . را هعاق

 |هلکع !تافوهدنرمش تکر ا ۱۱۹۷ بولارغو | هنلع یراک د د ناطر

 E e ررور ک یکیایتادراوو كہ شعلا زو یرک عو تع اب ۰ . امر

 ردکعد نوا راحت نویلمرب
 الوانودنادلوتدنسدنس ۱۱۸۷۲ ر دہ اون یهرکصالالروصتام ناطلس وتس

 ناب نوادوخ اب هدننانش بقل ب> اصوییت یدیشفلوا هست ناخ لع حق

 ] راها یکنادرحو تلاسب راثآ قوچ هدننتطلس مانا كنب رد یدیشفلوا
 ۱ هخاناطلسومت یکلب >اص وا هدنس هنس(۱۱۹۷)ررجلاو: عرب هرکضتدک دتنا

1 
۱ 
1 
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 | چا ىساب رفا ضب كناطاسودنو رسل 1 نی راتکلم ردو ا رسا كردبا

 ندنیفرط هدنسهنس ۹ وشالارو ملص بلط تیاهن ںولا ید ر

 | زدشلکچندن ماکلا كنانرک یخدناطاس وردت او شادی ااضما ارلهماب دهق

 دک مرور ال



 هک ۱۳۷ ۶
 یدلواراداب یسغنف ران د| ضر هل هب اویل و |ندنراناخو ندنرله اش مع ےک ىع «دلاق

 برع هی واك نام لا ءاشداب نو ج یا

 دلم RE هح شد راب 9 ہک | یصاعو ۱
 بولوزو ی هلج هدکد ندرت |فوخندمعک و برع هه واصوصحاب 9 ۱

 . ماتحس همی . رزو كن ون رلبدلشابهرادنعا و دردلک د كع دواز جدا ره مو ۱

 كن هموق ر میارفسقارا هلکع اروعظی ژل ءیه هسور دانا وب دگنوج بول ر وا

 لوا كب اطا سود ا ردشلک مزال قمالصا قالوفهنب رز وسانمج هلل وا ۱

 كن اخ یلعرد«>یردب درک و كنسودنک ككرک نوجا نوا مولعم یلاوحا ماچ او ۱

 روتلوا رادتا dr زللاح هجر ینآ جورب ۱

 1 یرللاح " هجرت كیاطلس وس هللا ناخ ىلع ردیح #

 ندا! ینادناخ کر دشع اروهظندنادناخر نالو |هدنساعداتدایسیلع ردنحا|

 دنساکل اروند نانو ا هيم دابار دیح ارو هت ولو اند افاضمكنعلقا ناق ۱

 هدي هس | ۱۳۱یسودنک هدلاح ینیدلو ا ندنعابنا یال او ارس یرد لر 4ک ۱

 سس هو سن س
۳ 

 ارخومیدرشلوا هدرکر س هرکسعمورکرب نکیاهدنشانیدنوازونهنودناداوت ||
 نکاح روص) اموطبض نسهفلقرولکن بورک هنتمدخ ناخلع ردفص ناوت ||

 لالقتسا لردبایتافتادقع ليکا كنانرکو شالا زوبع هتساطعاوکر و |
 قلوایرللادجو كنج لززسن ارف هلزول کز هدانناوا شود هنس هعاذ |

 هدعب یدا شع ا ناشد ر یب رب زیرا ر وللوب هلاعاهرزسنارف هلببسح|

 عوشءهدماکن هلوا هل | طب نب هنن رب خاک هیاسح یوصا هتفد ییکاحرومالاب ۱

 اا ا د هر رکلاب نک احروصبادنالوا ی هلک“ ز ۱

 نالوا روصبام تموکحرقم بودا بلج هنفرطودنک نوش نوتهلرب می زوت |

 هرکصتدک دتا ناشر یزوبنه قرهروا نع ینعطع رهش مانناب ان رس |

 اضعف هن هدل اعوب##ر دشت اط : یناونع رداهب بود |لیکشن هیهالساتموکح ا

 ناش روک هچربضمو هحولن وق هک رظد والو تئواعم هن رکاسعزرسل ار 13

 ف زدس هر هنر هم ندف رطر را هلیسفلوپ هدن د دص عفد ندیلاول وایراریلکنا

 هاکهرتهوکح نانلوپ هدفارطا هرکصندک دلبا ادیب هعظع توق كرد ا هبلغ
 هدلاح ییددلو لا ندض رەت لیا راموجه هغیجا ندقیچا اکو داسف هج ولر یک

 نیش تخم هدیلهد هح رکا یهاشلوغمنالوا.ن اتسدنه هاشتفولوا کو 1 ۱

 7 یک ۸ #



¥ ۱۳۹ F 

 ارو ندهرکصناغ رفع هلا هظح الموب ندنغزدل وا ٽم“ ه هرصب

 ادر و باوحودردراویرب رع اطلسوس هج هع تل هرازب ردشلو ارومأم

 هقشب مرد ا ضرع هبالکو یکی رار رقت وب هلااشنایدنفا سیراباوجاکوب .
 دم کم *دکموکر ابد دراعلیا هدنکبدند كيلي وسد عنامدسارا ورکت ادافا

 هاقناخ و یضن رعییع مامادهشه و یلص ءیالبرکو ف رشا فح وهرونء"هنن دمو

 دنرزو او هاخرفاسمرر هدنریاب كناو بصن روق شوک هدینالبجر داقل ادیعربب
 ا اوا نوک و ل بط برم بون لوا عضو هناخرتهم ینعب هنا ونررب

 لاعرماهراندا اضتقار اسو هتسا | ودادغی هدف رطاوا نواب روج راکردهناهاش |

 راو بوطمر هجرک اورد ا ساقلا ناطلسوبیت نیسلرویب رادصا 0
 كنيمنیدنکل ددراو مر هناشراکو زمرد اتسارلشبا تنص هچ رحتاودا |
 بوطندنفرط هیلع تاود هلغلوامزال یرفوتو ریثکت كرنوب نوجا یتی وقت |

 جاق رب ندرادانسا ناپ هدیاوینیچو فرظو هششوتعاسو كنفئو هربجنو
 یدنفا سیر»رولوا ظوظحم تاغبناطاسو,ی هسزواب ردنوک ید داتسا || ۱

 هدزوازکٍ رب رقتهرازپ نکیدا رم ندبلط هلهجو وب یی هرمصب بو دیا لاسر ارکن || |
 یر اسرو رو راک نیر فصل هجو یدوا روس ؟ همایو | |

 .یراقب رط هنو ۲ رخآ كنوب هسیا یتنبم هلیهسلو لیصح ۳ اسویردئذمآ
 روی هدافا هسیاراوهقیق درهدنوبمردا نردقوب تحباح هرافلکت وب هلغلوا ||
 تئاما ییهیصیرازب راوررضەن هدنوب هدکد ید مد |هدافاه رل ی دنفا معتلا یو :

 :نک هسزتسانامزهنرکجهر وةنامایرواکنمردنب ءمسهدنضوعو زرتسا هلیقب رط
 رولک قوچ شاخو عاتموراهبمهو زرسرولا یی:رضببودبا ماست یرولکنم ,

 برعومجک هب ءصب هدرب هدیکیا ادعام ندنوپ و ردیا عافتنا یراجت كایفرط ۱
 :ارخومو یدلبا طضنواک ناخ قداص ادق حز ویلو ا یاش ندطلست

 یدشبا نایصعهذا زیواشیدعو یدربک بواک یخ قغمام ندناب رع .

 قوچكب وزر دیاعضوتامهمو روا هما توو ینیدلوا هدزب هرمصب ۱
 :راکدندرواوا هرزوا ناماونماراح زرانا ها توروتکرابارغو هلیفس

 نمهناخ هبج مز اب مدم هروشو د هزکنسارف رس یت وب بودیا سات یدنفا سیر
es یک درداقه هطفاصی از ردقو رگ رکسعو تامهمو بوطو 

 یدلافهدن دب ک ساغ: ند ران دیاطتص نی ذرمضب و دا دعب ك دبی دحر ی راعف |

 هد رکصیدلایدادغب سابعهاش یک | لب اقمهبارمصخ هلبا قحنوع

 چ یعدلاق



% ۱۳۵ + 

 ر وزر هش و لصوم یعدلوا هفالطاراد هب ۵. ساب یاعلح دادو یدیلگد

 راول بنک هک دوس درب نا ها تاتوت همه نوک و هبنوقوساو ,سورکب رابدو

 كکولم فلاوط هد هعل اس دنمزا یسل رب ره كرلنوب نک فسا شعا هما اطم

 یراترضح رع دنفا نیلسما دقلخ رس ر ەر وج همش هدنعل دل وا یتموکحرقم 1

 هنشاردی|تیاذع یکم مر هلب وب بودا هال اع و ناشیل اع دن وکر یس ہدنرب تدا
 ریز كمهاشداب به یراسو رب رادو لصومو روزرهشو هرمصب و داد
 رداک د نکعیدادمت كيهاشداب کالام نم هل سال وط هد هنس یکیار د هدنړکحا

 ج ہک هر دن ودالبو تکلم رمهاشداپ هکر د وب ثعاب دعب دصت یزرسندلیصفت وب

 رد :اسحالال ہا ونا شل اےظعو ردراو یکلاعو ع القويراردش هبا هند دب ردلکد

 هدرنک ضوء ق هانعو را 2 من تکلعو رد!ناخورب زوهدتعاسرپ یلوقرب

 يک هری اس ا وا كناسح او ماركا یکج ەد ازز سر داکد

 كرا دنهیرەتر زوق # ردشع | هلب اقمود : ریو د یخ دهناشمهو نیهتسا

 تو دیآبصذا دشک رو فیس ەر اد کر هودنعب دلو اك دادا هدنراحالطصا

 بولاق كج وک یریبعت ردار, زو هدد ماعم نیم هنکی دلش درپ زو یداکآ

 دوخا و كعا یه توریسفن راددنه ی ]رود اء نالوا درج الطصا مز لز زواب

 هددلاکن یضارانالواردقهساویسات ندهرصت هک هل وشبولو | عساو ك هلتیسا

 هدلاح اف ك و هدا التخ اقر ط دنهرلتفوو | طف مدلوا رر تعاعزرپ یعبقلرادتیمزرپ

 مساویلیحرب دنه یخ دكر اد مور هر ومع 9 نوق ندنعبدنلوب

 لنهسورخ كلاع یدنفا یّطیف ندنکودبا ۱ بلاعو قناف هلتسا هنس هعطق

 ك رکیدکب هدننفرط طقفی دنا بسام كع اثح ندتلوممو تب رومتهچ

 ناشن هدقلک ارق خد فرطیکیا ندنغیدلوا هه تامولعمو یفوقو هنلاح
 یدنذا یضیف هرکص ندوب # ردرلشا هل اعمو هدراطم هلل زب رب یک رولا

 هد هماز کید روک ریا بودا ناثع ین و صم هان کتساو مالعتسا

 شئلوا مرصت یمسالرکحوالرسو زب رګ راک: نالوا هلیازمسنا رفو رلکنا

 هلهجوزککیدلپ ار خور رقت هز سو ردلک دروک ذم یمس| كناشرفعج نکو
 | هد همان نکلرد هلب وب یلب رای چا هدک دب در دنشماماو ارب رح هد همان یصوصح هربه

 اال هراصوص> وب زر هلعل وا لوح هر ؛دهع كرب صفت كراهداموب

 هدابزندرار دنب رب اسرولکنمرد هو زر دا هدافا هل ربح قل وازع رومامارب رگ وا
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 ۱ ۳ ی e A رس درا

 ۹ ودر گر ؛ اردن كرسو رول, دیک هدنوک چاق هاو ۵ لادتعا ند رکدورولاومدآ

Ea 

 E وردنش هتکلع نتب یردنردنهدک ددر دج رق هن هرص) یساغنف

 ی ده دنروص یر دل دنکر دراوشد تب افكفیک هش الو نب هل وی هرق نده سب

 ال بول دیک زاتسدنه ندناوهزارشندهرصبارب زردحاتحم ههامرکسیدب

 زور ندنرلا لغو ن رک اسهفلت لاهوفوخ یرالوث روان راو هلب وا هشالو

 , ندناوهدنوک ق فزوئوا هتکسهردن ندءرمصب هلءااوه لادتعا قحا ر دلکشم
 e هتشاهدنوک یک اندناو ردنکم لوصوهدنوک قرقزول وا ج د هبیردن

 0 ولب راوفت زدن رولکنم یددلوا لماع ا
 ددی شاى نک : نانتیاخرا ه هلاکم هلب وب ژاردورودكن دنفاسر

 ۱ . هبرصب اعادیز وس یخ ورا علیا نولوا یس دام قءالکا فی دلو هنیراضرخ
 ر صادنو یدتفا ساتر ءا هنر دانا قو-هننحمرولک:هیر دام رب و لدب

۳ 

. 

 ت راس اه ماع هد]الخوا قرور ,دشراقرزوس قاقاو قرهدازو ا یلیح =< یک جد

 : ؟ دتا لاوس وا دردن یا تمور دلکش هن یساوهو با [كن رد رولکتمهلکعود

 رادو همایسب ولغلفو رپ انتتسمردنب ر هدا ردرانکو یلعایساوهو بآ
 هد هتسرونلو | عسل هعتماوار درهوناوربآو ناتسهوک ین ارطاران,ج لفنرفو
 ردیمرار هلفراصمیدنفا سسرهدنراکدیدرواوا یتالصاح هبءار تال یکی انوا

 رولوا دناع هب 4 رخ لل کش تولوا یراصءهعب ر كل ترد یدشالاو اوسواد

 E رل دابا هاو د نو ساب ,اعیطویلع تلودورلدرب و

 هدنکحو لع كو الاغ هلا داعقا هبورصب یتاخرفعج وب هکیدبدیدنفا سر
 د رو هرزوا قوا شۈ ەر ل5 تاود ی ردنرولکنم نالوا

 راعدردوب : GS UE قاب بواب هرز

 زکیداک هدنوکج اق دعلک هلو ناسا ندهرصد ررسهللا ناحمس یدئفا سر

 هرامالاراد هذوکوهرصت ندنلصارکیدلدارو رم یزرقلهاشو قلناخجاقو



۶ ۱۳۳ > 
 بسا كن یدبوتوا جاراتوتخات هن رزوا یکاحهنوب نالوا مو

 یمرکی ویس هن ز لوڅ هود ییرکیزویو طضریس| كيب زوقطوواک كينواو
 ندقدنلواناصتعاودخا ی هه رح تالا كفن "كم یدی وای وطكوب یکیا

 یذیشْعلو ۳ رح یرلقدلوا سس در امشب عانغ هج هفشب حد نحر ؟ اسعد

 ردقوب یب اتح اهئشر هلتهجد البو كلاءو ناز ورك اسعولامالت اطاسویت
 ندمالسا لهاهد دنه لد اعم هن ودنک و رايس هب رحثاوداوزک اشو قارش |

 رر د تاسر هد زالو قحا ردراکش هراناوا فوق وه لاول وا ینیدلوا محو
 هظواع یرجاتمندناراغب لصتم هام لا هکلب هامتردچوارولوا رور

 كلا طلسو ن هل هلو از ج ادتحا هنساشدا راهزاغمورل رخو رل اخر یک راد نوک

 رلهدنااطعا هن رلفرط یهرصت هلاهراجا هک ردلوا یساحر ندهاهاشرط (

 ندردان عقاو هددنهنالوا هدنرافصن تات وهدنراف رطقرهلوا یضوعكناو

 فاک:ی هلغلو ارضاح هل رو: .:قلعتیرلب راک دنو ادحرا تعارظن هردنب یقه

 هلفارطا یب هدام ن نکل واوا مولعم هب صد راک ددردررفیرکچ دما

 بودنار ادع اهباوجیدن ذا سد رهدننعخقاشکتس ا ررعكلا قاموقب مر

 زسرروب وع مدعهدا مهد هوش وخر یلط هلا راجا یدرصد وب هک ی دید

 مز ال نامز ره نکدو دشا ٣ یسراف رادقمرب هدنواسص مایا هچرک

 هلع ءا ردراکرد ترمسع هدم هفت یار هلغماغماوا ماکت ندنفیدلوا

 هدورصبدا مم ندوب مدمهدیا م هذ هجوبارب یتیبیبعتیسار_ و لب اهراجا كن هرب
 ناعذا یدزصتمو ضرغ ردیمتهروط یسب رهدنزرط لیکواب وراذکتصم

 یزرمک.دمعع مز هدیمعک ناس) مدلنات راسح لا ءس هن اخ تک ندیگیدمهدبآ

 هن ریعل | ییامقاشکتسا هنا حو هن اک زانوب دلروس تمه هحاضوا هلی اوقع
 قر هدابهش ب وب رب بود اتش اشیراهظارلسلب اندننوعصم ی معک هلک ی ارادت

 ا -لصء« “ولیکو وردنمهشهر ک صن دک دنا ملکت هګدنهز

 وبالار ةد دك دب | اطعا هزب هل :اهراحا ی هرم هد رد رع دا رعقلو اهدرال

 مسه لوا روپهدیالاسرا هتس او دادغب هلا دخا نتالصاح بوروتوآ مش

 فرطیم هوم اوعوتالصلاحلاساسنوسروت وارهدآر مب هننحهرولو

 نککجهدیا عضو هبءرصب یذنفا سین *رایدیذنوسلیا لاسرا ةیهیلع تلو
 ول دردعح هل وا نیم ناخرفعحوت ذتشاهدنکدیدر دقج هلوا مدا لوق م هل مد

 ۱ رایدیاهدتهدخ هن هدنلص ارلت و یدنف| سی راب دلی تراش اه جایا یک در



 یرلکدیدهمب زدم

 لدا ههدننوناا راحت نون
 هنم رواوا

 وام كنا E ر مددنس یک هلاک ی یتسورا ملنا یسهرلغ هنس لج ا

 رب 3

 هیعب رررکجوالاسب لاس ون تاریک و تاروتو هبعب ررورک چوآ یونس
 رولو علیه هیعب ررورک قلایمرگب یس ونس كنس هلج هک كلام نالو ایت ادراو

 : ردنروزک یدتفایضبف هدنراکدیدرلبدلیارادتفا*هض,فلخ اد ةفاک یرادوب

 | هدناهعب را هلکش |لاّوس ویدردپا هرابجاف هلماسح یسهعقا ول هیعب رو
 | ردرورکربكالشب وكلر كب زو بولو یار هنب رزواهرابقرف,دنماتمشورغ
 | ندنوب وردوب یسهکس هتشابون د| تموکحرقم نش الو نتي الاح ناطاسودتو

 | كنوتلاو هبا را هبمب ر مس عون یکیاونوتلا ع ون یکیا وی در دشلک هیدنه "هنو غزارب

 | یونر ځد كن هبعب ر و هل اسح هيعب ر ٽرد ولر و هب ر شب نوایعونرپ
 رلیدلی | راعشا نځیدلوا جار هل اسح هراب ناسکس یرکید ع ونو هراپ قرف

 | نتب بربطتسشو رردیح زا ناهج ر ددجا نیدهدنفرطر, كني لوکس

 1 ناطاسااوه دهدنفرطرکیدوروطسمول د یر (۱۱۹۹) 4ےس واج لاس

 اب ردروک دم ود هیسواج لاس یراهدموس لداعلا دیحولا

 1 ِ راصد هلج كرر لكنا AS رک راید د ںودنارادت اهرب رفت هن لپ و دهد

 ۱ نیطذوع وذو م ظع ی ۲ نادار ج ج تولو اراکشآ سەد هن راراد ۳

 یجدیژر نانلو هدنراد تدمردفوند نو درب و مونو

 ہددنه ےاقا لرل نود ناخ ردیخیلعیردب كناطلسو تراب دلو ار س و طض

 ]| هلیموف هی رهمنالوا یرلقفتمل رکو هل ارانا ل رك بویمهدنالمگ هن راالینسا هلب و

 اطاسوست هنافو دعب رک و ؛دننابح مارا كنو دنک كرک ند:ةیدلوا شچار فس
 ا قرد كر یراقدلوا شغا الیتسا بولوازهب ناحولتدش تقو یلبخ هدننامز
 | قراق زج اع رز ریلکاراکماحا هرکص ندقدنلوا دادرن-اوذخا ندنرالارلر

 و ربند هنوآیتلودهسن ارفرلب دلو اراک اط همص نو ردنوک یی رالیکو ریتم هننیالو نتب
 |بولوا.رزوا یسودویتاا لاک ا ناطلسود یلغواهدعب وهلي !ناشردح ىلع

 |زسنارن رف هل رال وا قةتم لد راک اح نالوا هدنتکلم هت رول لموقه هم یجدهرملکنا

 :هلباودنک هددنآ دشهب وک رهوراو هدنرکنح هترهمو ریلکنا هلءا ناطاسو بت

 نوا تیاعر هن رطاخ كن |هنب هنکیدربورارق همص هلا ریلکنا بولو ارسنبهو
 ۱ 1 هل. | ریلکینا کلات هد هسا شعل وا هدعابدنس اجر نالوا نوعا ملص كل ریلکنا

 ۱ ]| هدادغب رز یشان ندقلوار اکرد كنجهلس ها هترهم زونهبوئلو اےک
 ۱ || كوف هنر هم هک یدیشاک ت ارب رحتهراوهباشاپ ناهلس یبسلاودادغب هدرلوضو

 چ لح ۵
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 میظعو عساو میلقار ناتسدنهیرب رق نالوا عقاو راه | هرکص نده:

 دالواهرزوالالقتساوربند دیم دهع بولوا نارمگ>وناخ هعن دن | هلفلوا |
 یراتشهلاب لع مان یلهد راب دنا امر فنار ف هنر اوو ماکح هلج هدناتسدنه روج 1

 هک ۱۳۱ ¥

 مسریتروص مدار, هدهفصنالوا ,دنک وا سوص ردراو یس هفص ترد دنا

 نراهمراهطا هد تداه یداتسا ردشعلوا بیک رتندنوفان یززوک توتلوا 1

 یدل وب مانح هداروب یزوس كندنفا فصاو رردبا تاور ود ڙردعاتا

 هاشونانهلعمالغدبس هک یراریفسرک ذلا فلاس كناطاسودنررحم لاونم رب ||

 دراو هت داعشرد راب ارفن ترد ما ناخرفءه>و ناعلعفطاو اک هللاروت /

 نایلسباتکلا سین ر هدنرب ییرکبكنن رخالا عیب ریسهنسرپ زویکیاكی تولوا |
 هلاکمهرزواقلوا ندبنارغیز هلاکهنالواعقاو تاقاللا هللا یدفا یضیف
 افا رادقعرب هک هلل وشروناوا نابینا هجورپ حارنههالاب ندنزهطیضم |

 هک یررب زو نالوا دن سه اثم یراةلطم لىك و و نیشن هک. راهدنایرودنکب ولوا

 ندنویدیارواوا فرصتم هشالونکد یخداوازر دبا قالطا كلا ماظن |

 هدقدلواهلا تح ر لصا و ءا د نالوا ناتس دنههاش ندر وع دالوا مد ء هنس قرف ۳

 كهاشد یدیشلوا نب ر داخ مز امین د نب دلا ثامغ نالوا تاللا ماظا تقولوا |

 درب ارشاد دو تبرک ید هاش |
 جا بود لاقتنا هاب فا والثم هداز رهاوخو هداژ ردارب وو تاوف
 کاح دکل م رهو تانا ره قر هلو | عفت رم لالقتسا نده روک كوامورن تقولوا 7 1

 ین راتواخرو فعض كرو هاب رقاودالوا هاکعشود هنسادوسلاوماو ناز خريف وتو |
 نالوا هدناتسدنهلرک ین راتفلاضویاقش هلن رب كناتسدنهنیناوخو ماکو
 دعآهناتس دنه هر اجت والدم زکر وپ و زسنا رفو یک ال رک و مانصاوران هدف: ِ

 تان وسو هلاکت ن ود | الیتسایدنه ردا ا ردا هدهاشم رلن میس رحندنآدش 9

 روکذو رسد یهعضع دالب و زوسج تالابا يا یاثما كرن و و تارعکو 1

 رادنوالایوف کام هده هلاخا ندما:صا*هدبع,د دنهیاکلاراسومدنساکلا نک د

 نالوا نشد تح هدلخ مان یلهد بول وا ندنناعبا ون هب روت تطاس لصالافو 1

 هنتر ریلکنا هلب راک اح كم یراکدید هنر هم نانلوب میان هنن زاهاش نانسدنهو

 كنار ادمک> نالوا هذناتسدنهتالا< یولوا داحتاو قافتانار نه هدداسفو |

 :تلذاکو كلاد نک د

 ادن اتسدنه لرفع

 ماظن بولوا تکلغر
 كتاوذ نالوا كالا

 اع یفاهب را



 هدنرلخم راتزوتوا رویکیا
 هناتس رعو هل ار !نددن#

 2 دابا مداخ ند!تحاس

 همانتح ایس هرابعلایشرا

 هن ڪڪ ما رک هڏن

 هرکص ندرا بلم نکر ولک

 یکیاوبو یاو صو هرورکن
 ورن لصالا نٽ ڪام

 نکیا ندتنافاضم

 شمچ هنب دپ زولزاکنا
 بوذار رحنیغیدلوا
 یھ كيم ی رابیلم

 یدمو زی كمالو

 ىح كيم یروزکم هل
 ینوکسكنسراففاکو

> 
 والخ قرط یدا م كباطاسو سو غی دلو ای راه ده ماط رح وا

 ارور :ءندنرردن نتبلاعللا دک اک بولوا صاصتخا "هتشر طبر

 || ندنویاه فرط هلکعا ادهآ هب العار ؛ ریس هد راد ها یاوماو تالوصح هل ج

 | نددنهراجت "اه دو ییعلدشوو دن بام دن تل نوک لاو ر هنرصنو طض

 ۱ معرف اف اوطبولوا هرزوا كهردنوک هر هرمهب یصعش ر هدشهأت ىلج اص

 ا وتشپ و كنفتىراك كن ر فروه ون نوچ | هنو نو ساقلا ىم رپ ورک جواهدزوب

 توراب رولوا لعتشم هد نم” سیاب ه هرکصندقدل افهدوصنعاس کا نواو

 | عقاو هدنفارطادا دغیو یتفج هنلوا لاسر اكنا وداوبهسنآرد ااضتقا هل رلمروتک

 | یریغندنکی در دنوک تاروذنو تاقدصت ضع هن رروااملوا 9 اینا دفا رح

1 a یهانب ۱1 ۳ 

1 
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 |۴ ت فرشا نهن ندیهاش ره یراجندنرف ذره هدنلاصتا یسدیصق هل

ES SEITE 
 نيه رش نوه رجب ندنو نور دن وا هیهب ر رک تاب یل نوچ ا رعجاوص

 | قلوا ناف زاګ هام دخ والم ف؛اط و طارو ەن رور كر هناتسار اسو

 | ع مددع یرگدنالوا ی راریڪتسم رد . را ریفسو ییکیدا "راس ضرعهدنناب

 | یجوا كنب ر ون خرس معودیفس "یطوط هناد جواو یشب نوا كسوواط
 : | هدرهدهاریاننالیف هاتسو دمقسس 1 یکیاو یش نوا كن وعم هاسیمر کو

 | ییراکدتاجارخا مدآندنکسم مدقههامیکیانوحم ا بلح قلم ء لر اليف بول وا

 1 هنیسلا و دادو اه لا یوم ناریفس ین یلکحهددادورو هدنفرطهام جواو

 ]هلعءاس ردشلب اراعشاورب رګ هيل اراش میل او یتیراکدلیا ناسهدن رلتارب یت نالوا

 بس یراغلوابلح هفرط و كرفس قرهنلوا نیەت رادنام8ندتداعسرذ

 یه اتسامل | مدایر ادقم" رویچوارکلاندنءیدلو ا رلهدآ فا و هدن رانابحم ابوالوا

  هدهاز لالخو شفلوا راعشاور رح هنسلا و دادغد یفیدنلوا بی وصتیرللک
 ۳ رکاو شار روج هبل ا ی وو > كئ رتا دو

 شاث و وەر زو[ راظنت اه دوروثكراپ 1

 ]| یعس هلع" رورکنم هدکلام ءامسا راسو نادلب واقن هکر دیدنفافصاو
 ۱ ردنولردرهس ردن ر هدرګ رانک رولکتم هردفر ع ندرولکنمابلاغبوبمل و تکلم

 ۳۰هندخزین رکاب رولکتم هدربساا بلح سود هو رش هلح عرب تانموس

 / ؟ردراو هنر ره بب رق حرق یکیاهرهشوپ بولواررحهر روا قلواردنب

 مو مرور ایی 5۲۳ ریو
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 هلایدمو یم كنارو
 ان ردوا هل دعفص جون یزروب هل غ ارذشبیعاغتراوغ ارذرزوا یاره |

El 



€ 1¥ 

 ورن دل ةلو| ی سلاو دادغب اشاپ ناول, د هسبا شالا تمدخ ضرع هل الاس را
 تاپ ميهارب او هنغیدلوا رکلد هنسودنک اشاب ناعلس ندنکد دم" روک ب واک هر کر

 هدنخکرات (۱۱۹) ینبمهنغیدنا وب مزفلم ندنفرط كب یلعهساییلفرصتم

 مئاوم ضعب نکیا كجهدباتکرح هنب رز وا اشار دوم سةنلاباشاب نایلس
 هل و تدمر هلکع | د ازت تدور هذ هناس هتفر هتف ر قجشا بو د اريح ا هل, روتهخ
 تبان ق رەوا رکسع قوس ەن رزوا اشا دواررکمو یر هلشارغوا هل کشک

 اشاپ هارپا قلف رصتم هدنخش رات )/٩۷( بولیریجاق ندنال وج هرقا رخ

 قول ًامذتماق هد رش هشرب یک دادغب قیاس لاونهر هدق داقرارق هدنسهدهع

 نکع ههااهطسب هدلحشرب نالوا یعاتس لاطراق و نالوج هرق ندنعیدنلوت

 رد شالا دادا اواره كردن ان یس هبصق هينا یل" هد هم وق ر یارک ںویم هدا
 نانلوبهرزوا تودو تشح و ندنسهناب رهشو هين دم راوط|كنسودنک نکل

 هد هسا شغل وا لرعهدنس هنس(؟ ۰ ۱)قیاسلاونمر بوبم هلو ظوظحمرادرک

 ¥ نالوا عهاو هل رادورو تشک كن را ریس ناتسدنه هم

 هر دنه ثداوحصءبو یر دلاعم %

 نداشاپنایلس ی سلاو هرم ےب ودادغب هدنرخاوا یس ه |یذیسهنسز ویکی ك

 هرزوا قعراو ه همز دیراب ےک هل اءاده ضحب كناطان ا یاری
 هر هرب ینوک ییشزکسیعرکب كالا وش هلب ار هنیفسر وشواریعت بار هعطق یدب
 ی ذعط اقمرساودنالوامق اوهد هفاسم ل زىم چ وا هب هرم صو ردرلشلو لوصو

 عونصم ند هی رک یازح اهل دصق هناضتسا ور اتتس هرژوآ یرلتدام هدنلناش

 یرلق دلو اراوس فلاش دا نسهر ارشهدنر لک دن الاعشا یتلآ ی راک دش ارب بعت ناته
 قزعو شما قارحایلاحرو لاوما نانلوبهدنن ورد هلکع ا لاصو ا هنب ربكننافم

 5 هعطق ج واو حور وسره وګ هعطقجواوكنلح ره وع ههطقچواهد هدیفسنالوا

 هد هنا شلو |عیاض هج رک ادنیوزاب رهو هعط چ واو مسلط ره ی هو لک

 || یالنیعكنارهو# نالوا مباطوبش هرزوا وا ندنر هاو د تاسومل لایق
 ضرعهدلاح یغد دروس لوق ندنفررط هيلع تاود ندنفب داوادوححوم هدنران

 هب قضا فر طو یر هعونتم یادادهرادقملا مولعمندرانوو نی رلکچ هدن اے دقتر

 ت

ri 

 دە ران اهر قلا رب زوچ وا هد هىلع تلو دو یراهم دقت هحوراهرزواقلو
 ف zama >| سس

 هد

 یک ۱۷ #۴
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 ن 2 راه ج تاشاف مرا قفار اا لاو لوا ندنفرط

 شحهتساقعازوالاهبهرادا ماطیمک چاق رب اهذ هلل روز ولنارباو یمهلیاص
 زفلوا قیدصت ا هڪ اه ان ىراتغوك كرلنا هد هساا

 اغادوچواشاپدجاواشاب دج نالوایرر دار قلف رصن ءهرک ص داشاب نایلس

 قمار دراو ا فرص م هضاصس هر وانلات یرب ره بودا نار ود هدنرشدب

 بقراکالاح ره ناو مز الم هن رب هسلوا قرصتمیسغنق رهند ادناخ ول

 لک هلوا لان هناینار ارخا فرط هسروئمک صاخعهر هيلع تلو دیربقرهلوا

 1 لوس تولواداقنم هنسلاو دادفپ داحتالاب اشاب دوو اشاب دجا هلتروص وب
 ِ ی ندت 5 دليا دانتسا هناعاربا یداشا د نالوا یراردارب

 شاوایداب دن رفس نارا قیاس لاوئمرب تاهت هلر وهط

 0 Se OT یقریصتم اشاب دو ردق هن را (۱۱۹۷)

 | ٤ا ناغعیرالغوا كناشاب دوج هرکصو اشاب دلاخو اشاب .هاربا یرالغوا
 لاشاپ دلانواشا,نایلسیغو | كياشار ارا ترا اب نجرلادمعو

 ردرلشلوا یرلذ مصتم لغاعس هس ەرە اشا لھ غوا

 نالوا مولعمو ع وم ٥“ یرل مسا هدزمامز مز یرالغواكناشاپ نجزا درع روک دم
 د عواشابدجایرالغو كناشاب ناهس ورد كب ز رعواشاپ دوو اشاب نایلس
 ۳ ررد ناف نالا كب ذو كرداقواش اب

 یمیضارا باهز نبی خیس لنت ردوهردهدنیامزاش اب مهار ارک دل! فلاس

 1 اخ اھم وکح نالوچهرذ ځد یسضارا نیعن اجناس نعد یغاکس یرهش رصق و

  انس هلة روز رشد هفلاس مابا ف نی دنا یدا شفلق

 3 ای د آر دویصق هیمیس> ر هدنفرطرب كنسهووا راجرسینیدلوا عقاو

 اولرقمو شابا تبن هنعسا كلا اب ناولسیسدل او دادغب بود ا انباشاب ےهارپا
 ۳ ردشع | لع هناروا نکا نالوح هرف

 ے2ا كتا ادیپ رادفرطهش رلودنک اینک ارانال وب مزالم هغلفرصتم هکنوچچ
 : EER صم یس رند راعا جد اصهب بودا تماوا هددادفب ۱

 انوقر صوصخمهنادناخ وب هددادفب ام ادندنکی دلک هل وا فیلأتو بلحج
 دیدم تدمر هک هدادغب, دنکلمآ ی ی دا2اب مهار ا ترو رب هتشایدرّو: و

 | یا شعاج هکب ییعر اد هد. رخرک ذلا فلاسو شع ارهشت هلبسع [تفاقاهدازوا

 ۱ هادنب ییاشاب ناعع لغوا هج رک اشاندوجخ رک لا فلاسناناودش ورتم |

 % Xلاسزا 4



 هک ۱۲۷ ۴

 هرکوقاروا ضعإ نالوا شمک لار اد نیا اهلا اغا نطصمتناشاب نایع
 ند سدح نیولو | هتسحندن هلاعةنا و نا طر 5و هدق دخ اوا هاا دنس ود کد تکا

 نییعت د بدبطاصو ص نوچ |تاوا دمو شعلوا عضو هب هناخر هليا جارخا
 لیذیتیدلوا شلیا نافو هدنفرظ زور دنح نویلوا رک راک هددسلا شف |
 ردحرصم هدافلخ شاک

 هنداعسر دتاموفوو وشاوا فرطر یخ د یس هل اغ كفرطیکبا هلتروص و

 ناف رشنو هملع رهاوا یواح یب نهآونیسحت هیاشاپ نا هجقد لوا کهن
 زەب راو هسرولقابهبا ناعهارظنهددسا شل هل رو ناسحاو لاسرا هیئس

 ندرلتب رفظم و هلسلواترابعندنلا دجو كنج كر هدارلصا هلبا رلنم هلوک
 هیاص> و ابقر عفروعفد هلهووب هک ردادنه دجاندباهدافتساهدلاس تقمه>
 یدلواشبا تسدر القنب نهرا دارومامامزیرلوا ر نظم

 لویقم اجراخ اغا دجا پولوا یر كنسودنک كب ىلع راد هن رخ طف

 لىقمەليىس> قلو ایداماد كناشاب ,نایاس د كب ىلع هد هسد |عالکلا فاو

 هرکصندنو تاعوقونالک هروهظندنرلم لا مایق هن يلع كرب , دکیندنغیایلوا

 :E اوا جرد لګ و یرالاح لاج ا كنت ادناخ ناب اب ۳ قحا رولو انا هلسهرمص

 ردشلرو بال

E ۱چ یاقاجوا نابب  
 هن | دیه ییهلقاحوا نابا قرلوا ساسا یدل رب هدنمان دج-ا هیقفهدنساضف ردر ول ۱

 شابا طبض ی راضقیلاوحوا ر اساهدورازان رهشودوام یلغواوشهرایچ
 لوا هلن یغاحم-نالوحهرق هدنخ رات( ا ۰۸۰)هکب ناهس لغو اك ا تولوا

 یدیشلرب و یموکح كرار
 ثاقومدهنردا بولک هفرط وب هدندوعربارب هل انوا یو درا ك: نايل وشا

 هدنس انا یرفسنار اهرکص تدمر ول اق هدنتر شع هنکنژ نالوا یرافرم هتم

 یغعاصس نوچ رق e یا را ق وب ق وغ وصو هئس ید 3

 ید یراق اس رب زن ویزک e 0 ۳۷ ,م و۸ اب نایلس لو

 هدف رطا وا هاش ردان هدرلنامز كنسيکنا وو# یدشعلوا قالا هالوج هر

 نایناربایرپ هدنماناشاپ میلسندنز هداز رداركناشاپ دلاخ هعقداوب ضیف
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 و ٤

 ۱ نا ند ۳ زی جد نانالیعامشا TR را هد هرسهذو

 6 در طب نعیداو ادب اغا نط صم هدیاب وب یخدكناش اب ناععطقف ید: | شا
 | ۵۵؛ندک دنا وتو دیک آ یی رلفافناكردیا هبناکمو هر اخ ەرک و هسا ارا

 قواو هر 1 0 رق دا

 ٣ | تیمی ید ندنعچ 227 نا ۳ را كنا و
 ۱ ردشتا راعثا هنف رط

 جب هلا لا اوكا یاالوا هدقدلوا فو هاو هنتنداسف كا او , نامگاشاب نايلس

 هللا ك ا نووي بوشود هن دیو 3 نیم

 اند ,O ES لس

 ۱ ڈ ےس دکنوج هر ۰ ص ندودالو| مارح او مارکا هداءااقوف هلق ید

 HS هدزاهد لوا ندنفبداوا م متم یرفس Na هدنرو له

 نوا یدردن صدا لماع یسود* کو زا ۳ هناتسد کا ود هرزوا

 "ادیب نا رفهدنراتدب لباد ک دج اقر هوا حاکت دقع هکر هللا “A د یس ەر شەھ

 EE هدادغب هلب رک اسعاشاب ناعهدراهب لوا نیغلوا سلف

 | | ,بولوامبات هفوخ انا لیعانت موق رم دلجزالر هل ا هن رادفارط كناغا

 9 ردشابا رارف هبهرص) هلد رلءشابک و اب رد زوتوا یمرکب

 ۱ 33 نر و TA ۰۳ 2 ۵ منکر تداوم

 ت

 gole ا ا و وار رم هلا بصز

 ناه ندتغیدلوا شاکینامزینازانشیار >| یخ د ك ناشار ناععهدنلوصو هدادغد

 1 ا9اف ناتو قلا ی قرص یغاحص-ناراببوشلوا سدح هل. ۱ لر ۳

 6 . ردشعلوا هبجوت هباشاب مه ارنا رکذلا فلاس نالوا
n 
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 بولو كنایلس یباح بونلوا تکرحهنب رزوا قفتم ندنا قرا
 كنج هعطق یا ارهنو هل اهدایو یراوس ردقك یرکبیخد دوما دجو

 كامرگیسهنس ۳۰ ۲ هلن رلذوا لادحو كنج هدام هدر انک طش هلل تفس <

 ندکب چو اكن اصع ةلغلوا نارو هنفرطاشاب ناعلس رفظو رود ےس تابه

 ناشد رب یرلقومسلا ه.هب و ناطاع هددررا نادەم یرهدایبو یراوسزواصم

 "دفاکو یراهاک رخو هی نیفاوا نازبرک هفرطررب یر رهنآ خو ناتفاو
 همانا دوج اشاب نایلسهرکص ندقدلوا مانتغاو ا یرلنام6*و ايشا ۱

 ییطصم درک یراد هن رخ و تع دید لیا < تا ۰ نسکو یتش قم :

 هد رمها یاغا لیع سا 1 هکر یساغاشاب د و ۵ رج و یکلوسم هرص) اغا

 ردشعا تعحرهدا دعبهدااح یتییدلوا والا روصتم یسودنک بودن" فقوت

 یاععتسا و تمادنراهطاهر کصندک دتا راذک وتشک یرسرستدهرب كنم

 هل طر ادا تماواهدنامروا هردو كم امرك هدا دغی هلک اتر دا هروتضۆ

 ردشلد اقرطر ی» هأ اغقردناو ا!طعاودر دنسودنک یک الها بونلو | وفد

 ندنعاض وا قشر هدف دا طب نالوا نفتی یا

 هجو يلتسم ەرە ود کرک و ی مهر هم د5 قوهج نالواراکرد هدنرلندب

 نكن :الماع» ضحكت اغادجاجدوا ارکمیودناز ار شک ياشا ر ناعع:دک دلبا

 ر دا نا نغج هلو ارب ار هسرولو | كح هر ونک هلعف تن ول تقو هن هلءلوریکیلد

 لا وئمر راشع ناي و دوهع دقع هدن رل هرزوا قوا ٽهڪ: + هدیابوپ

 توااق هدهرصل اغا یطصم هدک دلبا تدوع هدادغب الا الس حو شم

 نالوا یاغاشاب یرلفاریب یراوس ادا هلر ترشامه هبارجا یی ربعصلا نام
 هدف رط لبا ع امطاو مارک ایران واسو رر اسو یی اغا لیعاعسا ی کت موق رح
 بود ا بب رقت هفرطقفتنمو كب رحم یب نب و هرکص ندک دایا هلاماو باج
 طبضص دوك دوخ نقلخ ترشع ندنغب دلوا نیشه ون د یحاثلا دون ر

 اغا نطص هد راق داوا عج هک هنان ید و نولیژوحیو اش ءعندنگ دەدا

 هرادا قم املا دوج ړل زیاسکا هب ی و ییتعاخ نسم دو 2

 اشاب ناو ءدک دلار رک هدادغب و د یدنلو ا هلاحا هب نیو اچان ندننکی دم هدا

 اس

 لفاغتو كلر ذا تاش اع هلاحو تقو ناجا :د هسا شعالک یتفیدلوا هنكنءهدام
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  ۱وخ - عج دادب ملان هرزوا یهاوخد انوار تنو اتم

 ردشو رارقهدرلن لوک الت اوذوفنوشلوا ماوعو 7

 J؟. دار اد اوهلکع اریٹکت ی جاده هنب هدنفرظم ام دررزح كىنا“ ن

 ,دداش لر هیع |ترعبت هل سودنک یس ر ند رلکیزب نعلادنعو دمو بدبج ]

 بوقیچ ندد ادغب قردلو عین هفوخیدرلنآار وم نک ارلشع !تماهاراشخا

 مزاع نامش هدبس همس ۱ نیکعنا نو ب کک دنا اکی ناعلس

 ُنیباو یادنهکه دک دلیارابما اشا ناهلس ی رلقداو|هدکلکولوادادغب

 نایلس هزکوب هد هسا شالا قوس رکسعرا د همر هن رزوا هلیتیعماغادلاخ
 یشان ندشلوا ناشر رب ومرهنه مدلاح ان كب یسودرا اشاب كر هلک باغ ینرط

 دیا لوزن هنفرطر وصامل اج الج دتفل بو ورول هنرزواد ادعي نامه كب ناولس ُ

 ثنا كرلنا كب نايلس هاک۶| قوس هدایب ولبلک اشاپ ناعلس هنس هام |

 لا یر او ولتیاکلاح رد بواو رو هکتار اذک هنس ها هی اش ندنفیدمهنابط

 نوعا ناج صد ناههندننو دعهروط هدرارو | قدرا نیفع وا بیعت ید

 هرکصندک دت |لوبق دوا هرز وار اشعتداع ب وشو د لیخ د هب ب و ینهُقفتنم
 نایصعندربیواولاخدا هوافتا راد ی دیدومم ادیب حد یتربشعلاارخ

 هر کصندکدتارنکت نراتیعج هل اعج هن رلشابیلئابق نانلوب هدیلاوخواو |
 جاش اولاوماودخایپ یدنفا ا ارا یل س دم ەر هد ك ارد اطاسد ی ده هرسص)

 اس هل راغ ادنعتو درط هنف رظ تکسم نعد طقسمیتسو دنکو بصعغ

 رپ رحو یوکو ناباپمدناواوبورادتبا هرکاسعبیترو ریهجت نامه ستاقاری 
 نالجاب و هن رد هلیااشاپ میهاربا هداز اشابدجا موح رم ناناوب یفرصت+ |

 3 راغلو هدرفسوت بواک لادا رکا رکاسعیجد هیاشاب حاتفلا د.عیفرصتم

 دهسا راش ادا دغی یوس مرعبوروک نر یلکرادت یدرانا هلک اراعشاورپ رح
 اهب وبولواریغم ەن راو دیک اش انایهلسندن راک دلا تک رخ هرزوا تاطب

 » راقاصسرب رحویوکو نابابهلبا لرعیخد سکيا هدنرلک دلک هدادنب هلا
 راقا خم نالجابو هنر دو هب اش ابناغع یلغوا كناش دوش موح محرک لا فلاس

 ردشع | هجو هیاشاب رداقلا دبع نالوا یسهد ارع كن اشا,حاتفلادع
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 هقرف یکیاوب قرهلا نادي مراهدازب و اش هل سه وصخ هرز دنا ضعب ا

 كناشا,ناهلس هک هلو شر دش! وا ثعابهلادج و كج ق وچ كر هاک هریک ت باقر ەتو
 د اول دازىواشەدەىاسراقسا و رارفس نالوعوقو ه دن از

 اشابناولصو "ریو صخش»هدمازاراظنا نه هنس هروربم تامدسخ نالوا

 ید انا دجا یرادرهمكااشاب نایلس والعدل وا لوتقمولمقفهد رظا
 تراسجو تأرحو یز ارع او ماه تسد "هد رور كنسودنک و ربن دک اک جوک

 یرومادقعولح هلغملوب یزاتعو مدقمكن هدوجوم تالام هکبا ردودشرو

 هک ا دازاصا ی دنک یک اور فرس اکا هسی ا ك, ناهلسیوینسا قلا هلالقتس آدم

 هذلاوز درک, دکیكر دیا نوکن تدور .دن ابی هنکیدلبادغ كالکچ وکار
 یشاشد رمغو رح یکی دای ابتک هداعلا قو ف كر ناعلس هم شر ندنر لک دت | یتتش

 کادو تس رشو هک لارا هلماعم هحد رس وشراق هراشاب قر هقبح هزوب

 نارک ید هبا اناس یعاضواو ندنعبدلوا دار ا وسززوس
 هتس هدعاد بلغ و يک هسابادرفت یسغتق ره كنسکیاوب هکنوچ سد دزولک ۱

 هرزواتاواسغ نیغ رط هلآ یس لات اذ الص ااشاب ,نایلسندنکح شود |

 یدرلناهظفا ع ییذوفنو لالقتساود: که دند هلاقتم وق یکی اوبقرهیوط

 كفرطرب تب اهن لر هسلهداب زی هوصح Re كبفرط هتفر هتفر نکا

 هددادعب هکی زامل حجر لاب نف ةرطاقا دجا هدک دلبا سم ت رورض هود

 یسهنسزومکیا كب نيغلواروبحم هکع دنوسیک هسر دک هب هرن نوسراو هدنوسم روط

 كف ود رقع روه ب وقیح ند داد هلشح اولو عاب كب نایلسهدناالج

 د لئابف نانو هدیلاوخ وا هل ر اشع دعلاو رارفتسا هدنشاب ا

 یا وا م ولعم ىكىدلبار ادتا هکع اعجو تلح هذ رطب رارشا ضع

 ا رکایارما ضعل وداد در Ss هلیتب .ماغادجا هنیرزوالاحرد

 تک رح هفرطورب هلدصف هل اقم هدناکیدلبا راسك نایلس او
3 

 ترک كرکسع نالا هن رزواندلوبعوقو نیش رفلباةتزونه هديا شابا
 هل ارت غارغا نامه ندنکیدلبا ع الطا بسک هلیسهطساوزاس وساج هنعوقو
 كردن !مانتخاو تراغهب ؟سعفتاوط م ینااقن اولاجانیکتار | رفذنو رطروپاخ

 ةحدادغب تولوا ادم ًاغدج هدر لک دلک بودا تدوع هدادغب اروصتم
 ندمصخم ره قرلوا تمدخرب نارفالا دوو ترازو برف سنا تل
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 ا

 لا دادغب هرکص ندکدنیک بوروکیتازاحم كرد یکیدعنا هباشب رک
 ۱ دنا هکلبت یغااوطوا قرهلوا فعا فتم نا دنچدص یالتخا

 .le یدیشل وا راچ ود
 | ندلصار یس هلج كنب رل هفاط درکو كللو ناروکو یرابتخم ورول هکنوج

 | كنار رنو ردراثلو مسقمورتریشعد دعت»یربرهءدلاحیرافدلوا بعشنم
 هلی ااو ناجا هم دو هيس عداقو هدسلاح ی راف داوا یزول ر یعدق

 | شعمو هیطالماتندن راد هره عقاو هدنساکلا زامش لر هلیکح هراغ اط

 ۱ یشاش دک | الشسا تب ود و تلاهج ین: رودن و راشم اد هن راوج

 ۱ هد ه۶ دقتادامو لوصا صحعبهد هسد أ رلشللا شومارف ین , رلتسلو لسصا

 ا ىيبطءاكمر دتا سح یب د رلف دلوا موقرپ هان رلود ک یرلق افناو داحما

aزاردوک ی : رمع لر  ! | 

 | هتعشرب نددارک |لئابق وب د یترمشعدنز نالوا یسهلسق كناضک رک هتدشا

 | هل لود ل اوز تهاش دان هدلاح یفیدلوا یسهحوقدرکر هچابق ناک رک ی ردلوا
 1 خدیسودنکه لو انار ات س سلاح هدان حصو حج ره كار 1

 , لالقت سا سهبار 1 تلاع ند: ها دلو | دنسک رب رولسش | نکیاربعم و بو

 را زیکح لب وندن را او و بت سم فااوط بودا
 | هنفرط ناگ رک یسهفاک قرهلوا تاهامو رقراد هصح هلیسا روهظ
 | كت اتسدرک نالوا ندنت افاضم هسورع یالام ندنرلفدلوا بذحمو مادام

 كدا دنبكج هدبتراظناکوب بولاق فوقوم هی هيج هدوق یسهظفاحم ما
 ان او ار اح ودهب ریظع رک امر یلاوحوب قحلواشوشمو لت هسایسهرادا

 0 ن د هکلهتوب لد یل اح فوض كاتەوكح دنز هلسافو ع وقو كن اسم رک

 ۱ ةدلوا دلج تراهن بوبمهدب |بسک ماظتنا نس>رب رون هدد هسدا شلوا یاباهر

 ۲ بسم هرص) هلهجو یی دنلوا نار هدنس ةرصیدافو یسهنسچوا ناسفط

 0 نوا شا و صالخ ندنرالا هل رقتربارخ *ومو شاوا ماعا تسدرمس | نکیا
 ا رهف حاط ایقشاهدق دنلوا هیحوتیلاىا داد هدنح رانا ٩۳ هیاشاب نایلس

 ]| ردقهنسهنسزویکیا قحاردشع |هداصا هنسالو اتلاح یی هبقارعراطقاهل, ارم دو

 ۱ ۱ فرطفرط نوچ ا تهر یتاتس درک ی ا رها« و بدن ینایرع فئاوطاک

 ۲ ورندندم ,یرلعد3نادناخ لدا دغب هک و بلا بویلوایاخ ندکع |قوسرودرا

 یوم 6

 ]] تالالتخ وب نکیا راشلاق م ورح ندبصانمورت لاو ا باب ةحرف تاکیلام
 رک هدنساشا
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 هدنکیداک هل هفاسم تعاس چ وا هنالوح هرف هل اهماربا ر ااش د زی

 ا هلباقم هل رکسعدرکو ولناعع نانل وب دتمن شدا ا چا

 رفظ ظ ےس هد هلآ قعاصم قاعضا كرکسع یهدنعماشاب دج اهحرکا

 ندننهدلوناش رب و لعمص هیناربا رکاسعقرلوا نازوهنف رطاشاب دجخا

 نا رکن دنک ودباشلوا ر وبګ هنعجر هبهنس هلقحا واو ع ابتا هنی اشار دم
 ېي هما ربا رک اسعردق كب قرق كر هشود هنساروس راث ذا نداشاب رع

 شردت | قرضن ورم صح هلفوس هنیرز واورصب یتس هفرف ر بودنا لوق جوا
 یک هدنتیعماشابدج !هرک و بود !موعشهن ر زو اناتس درک ید یس ق رف ید او

 هکملکج هنفرط لوکرک كر هيم هدنا هلباقم ندنشدنل و قرفتم جد رکسع

 یب رافرط قوچ كب كاتس د رکی ر هلو یلاخ ینا دیم هنر ارا رکاسع هلسلو ارو ت
 یلاخعقاو اشاب رع هجدقاو ندنرافدلور شا تدوع هرکصذدک دابا بیرخت

 یدنو یهو روهشم رعاش هلسلوا صع | دا رسا هل |ضرع هب دملعتاود

 ااحشیبهلبا ناخګ رک مدل وصو هزارشو شاردنوک هناریا هلتراغس هدلالح وب

 هد نیو دو تم هنسو دنک جد ناک و رمآو تفلانسحب وشور وک

 تربشع ر یموکحهد هسلا شالا شهاوخ راهظا هل وصح یافو نسح

 كندنف | یهو هلتمج یکی دک هنلاح تاو د مظاتم ز ونه قر هلو | «دنلکشیکلکب

 ققح رفسهدانس نتلودندنکد» هل ر وک هدافرب یدندشساک بودیک هناربا

 رداشاب رتعاب هند ور ول هله>و ی ردن وانا هنلوا دلج قیا يداي هالا

 ید یس | ناصعم دنر دن ی رع 7 رواوافرطر هب رح* هل امن هلءارع کلا
 یف د كنب رفسناربا مهبوئاو |لافغ اهملعتلود ٩تا صعد یک ردلتح
 نم هنسهظح الم ىر كنغاحوا نمهلوک نالوا سما توفزونههددادغد هده

 ناناوا لاسر ا هشعم هدنل زلخ یس هنس ۱۱۹۰ ش ربورارف هنلرع كناشاب رغ
 هتص وصخ لو هحرب دقت یکدلیاتعاطا هله مج و كنتلاب اد اد هباشاب قطص

 . یدیا شا ردنوک هیاشاب نطصم ةيف بولب زاب نامرف هعطق رب راد
 اشاب یطصم نکءاشمارّتسوک نابصع را الص ا هدقدنلوا نالعایرعكناشابر

 كفرطرب یهلالدعنا ریمهدةسلاشمروک ییئازاجم هلن عكر دغ نانلوا هدنفح

 كمر وکه سیا هن کس راد هتافاکمو تا زاح سک ره بوی منک فح

 اشاب ىلع مو> ەچ رک ااشاب رعو نسوا تلس هاتفك ردا اروا دیس و دیک

 ید اشاب نطصم نرسکمک قوج ین هنغیدلوا نذر وما تابرو رک

F*یک ۱  
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 اه ردشراب بوره ر هرا یهاماعوناداس كناتسدرک نکدارلشل وا برح يهتم

¥ #۷ 4 

 لمسک قوچ كي و شیک هترخ اراد هړشک س وفن هدنف رظهلبلق تدم هک هلپ وش
 هجن بونابقر ناخ دم هل. دلوا شع | تلح رورارف هرایدرخ |ندنشهدكنوپ
 3 یدیا ش۶ودهراز هبارخرب د ادغب نی ریش یهشو شوسرانایاخ
 :عددسولئاز قیس> و و> كملخو حط مو یی: الب شن اوب هرکصیا ی لإ

 | تراع تروص ب کر هک ق دادفب و تدوع هن رب وآرب سکه ه قر هلوا

 نالو هدنژثنأاب شبا دعا ندو دلوا حات هتقو كاک ۾ لاح سا هددسدلىا

 ۷ رالا لهاا رلشدا هلغثوا روک ع هم| رسا نادا ماطر نددا رک اونا رع

 ۱ e ځاصم بویم هدیا بسک ماظتناو ناماسهلهجو رب تکلم ۳2
 ۱ ف رظ فرطر اش و ما

 ِ یدارلشهالشاب هفهردلاق شا

 | یردارب كجوک هلبا اشاب دج نانلوب یفرصتم ىغا نایب هدنالخوب
 قرهوا ثداح ندور :دانیاش اب دچا نان لوب قرصتم یغاعس یو و

 تاخدناب هلم رتترپ ندنعیدم هلوانیما نداشاب دجا هیاشاب دم هدرا

 | ییاشاب دوحخیراردارب كجوک لا نانلوب دم لب اشابدجاو شابا سدح ودنا
 هدکدشا رارذ د هرادغب اشا دو دهسا شم هتسا كع زي كالذک جد

 ِ یاس اتم دین . رطاخبلح زور i ا ع

 تلع موس ۵ داد ندتتیداوا ربغع هباشاب رع لصالاق ةسيااشاب دم
 هدهاشم لاح فعض كناشاب رگ 47 محو و زلال خا نالک هروهط هلن ان ناکا

 اعاهناعم رک ینز لک وزا را هیفح و دانا و تعاطا كلرت نوش نوتب دک دانا

 ندنفیدلوارق ارا تعا معم ؛هلاحاهرایدلروی نالکند د ادغبكردیادانتساو
 ا۶ بود ا بص قر ہتھ نانا ی اشاب دوم هلی الرع ییودنکلاحرداشاب
 هد هنسورارف هلدا مرج کج هده هدنا تمواقماشان دوش هدک دلا لاسر ا هلا هيف اک

 هتعازوا لا هرارواهسیا ناخ رک بودبا دادا ندناسضک رک كردارارف
 9 ؟هنتیعم هرس هناهب داعد | هنماتم ییاشابدهشندنک ودناهدقمارا هلیسورپ هلب وپ

 اوا ئنرک اشا دوج مدنرارف ناشاد هد هسدا شم: ا لاسر او قیفر رکسع

 نسخ هرکو اشا دج ایر دار كوب هکنوح هدک دلت .:ادورو هنالوحهر نالوا

 نیکعا غارفو ۵ کا ینلفرصتم هلیساضر ودنک ندنکو دا شل وادا "را
 يرش ایا تا رخن "هلاوح هنفرط ناربا هلرب دوعق ةنماقم ا

 د
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 قحلوالصاوهتداعسرد یر یکیدلناتافوهدنس هنس شا شع هک هلب وش

 هد هسا شلوا هیج وتهاشاپ نیدلا دعس نانلود یسملا و هفر قااادادعب لاحرد

 نیو یوم سرم وکر غو ضرعنددادشاقاعتم

 هنکالاو دادعب كس ر نداد. دلع ید قحالو قداش نالوا شا أ

 ناه الاد ل ندنرلګا هل سلوا س ا | امدتساواهنا ىس زو نیبعآ

 اوفو لر د یجدوا ید: ۳ حول ق جانا دا دغی لترا; رو هر ھل هر هع 4

 نس> مد هسلا شوا قفومهتلابا "هرادا نس> تدهرب قرهلراتاذرپ تافصلا ۱

 اشاب لع ارغع ضصعلو قب راقاعدادغب راد ر کند هل س هیعاد ر ۱

 لرب ع انجا هنشار كن ی ندن لاو لاعشا ی هدتو ۳

 لصالایناشاب یلعاب وک, و مادعاو لو ییاشاب ىلع هدئس هثس ۷ تاهت ۱

 رادتبا هرب ردش ! هنداعسردیدب!كح هرب و هم گیدادغب ندد دلوا شامارگ ١

 هلا لند نامه یم هنس هظحالم رولوابیس هنعلصم ربخأت هک داش هسالوا
 وب دردرداق هتکلم “را داود شرو لفاءیخدادنهآ رعویدنلوا عف د یس ها

 بووا هيج وت لباد ادغر هللرازو *دبنر هنس هد هع ادغک ر عقر هناوا تففاوھ |
 یغ اجوا نم هلوکرب یرلنا یرالوا ما مارح لدات كر | دعك دل هحووب هتشا |

 هب ارجا ئ راک دنا ردنا دملت هب هب رم صد یا ها قثرا هلفع وق دناکش

 کلم رومامامز * كردبا ارهک وداماد هر ودن ی رار لرلن و
 كرلپا یر وما د-هعو لح دادب هتف ردتفر ندنراکدلکهدبا مست + رانا

 زدشمک هللا
 زداهب هدنناذ دح یا بوأو لئان هن املاو دادب هله جوون اشاب رع هتش شا

 ند اولس ناصع قد رطیزادتاوندنغددلواتاذرب ردأق ایزو رو

 ردشمالش اهروهظیر هل اف كلاغ د ەد داد رکصن دن وب مق هن رلو دق

 د تدش سکر ھ ندن کیدلیا بیه رو بیدات یر ا ۱

 بولوا شا رو مع هرزوا شیاسآ یاب رکا قر هل وا نازراو ناساره

 نکیشلوا تلسنم یشر اسآ كفرط ره هدنرفس یس هیس ییا ناسکش یک

 قاناش ٤د مالسلا راد اه نوشواق وا نمسحار هئوکرب هدد ِ

 . بولوا نوکر کیدیلاح هلبانوعاط نالک هروهطهدنسهنس قلا راک کک

 نوا هتل داك اشا كعد ۱ س> ی هداه دواوت بر دام هک ر
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 رهلوا یرلتموکح تلا و یس هدرک ان كن هسایعیافلخ یرهشدادفب
 داخ ینیدنلوب یسرادازکع كفارعرادنالو |قافنو ناقش شم یمدق
 || داده قرطناتسد رک رکص ندق دلو !لحادهب هب 1 تاودتموک> * هژو>

 || دا دفبهجرکایرلب صنو لرع كئسا ما رولو هدننراظن تعح كنکلبلاو

 | هرانادناخدودعم قر هلوا قلقاجوا هدهسید رولکلوا هلیسیدلروب كنب رابلو
 || هلب زالوا ندش اکا توف وروز ودا ز ین دنا ناباب هل صوصخ بولواربصصم
 || اکا هفشب ندنراقدلوا فرمصتمو یالغ* هغاعسنالبب د هیناواسءزه لالا
 ی رب رب هاک «اک ق رهلو !یراجیرانءوکح و ذون ید هدنراف رطراس كناتسدرک

 ۱ نانصءراهظا هت رلبلاو دادب جد اضعب و نانسو فیس لامعا هنوملع
 " ندنراکدلک هدیا ناذع فطعهنفرطنارباهسرواک هب قصیرلشاب هدکب و
 | پوبهروط ك: نایرع فرا وط ید ن ددر طر ورلوا یلاخندلالتخاو هتف یل او و

 ند هلئافو هعدع دی دیسیلا وح هسصد ندنرلک داک هدنانایصع قلارا قلارا

 داد غ ندنخردنلو دیعد هتداعسردنالوا هنستنطاس رقم و ندنکو د ارلوباهر

 ار دمو د نادم عاف یدرولب روک تالکشموربن د هنو ا هدنسهرا د| كنتلاا

 قن وه هنس رادانسح كسا ر ولهدب دم تد ماشا دجا یلغوا كناشاب نسح نالوا

 نالوا شلر دنوک بق اعتم یتیرب 2 |تافوم دن راتشتلا زو كب بولوا
 , ندنیدمهلوا قفومهبهرادایسب ٩رب نک کر |ندن را ص شام و "ر٣ كن ارزو رابلاو

 ۱  تسک تامولعمو فوقو هنحراخو لخادكدادغد وشلو شرورب هدقرطوا

 ندنر هلوک تن اشاب دجالصال ای هلکلک مزالیسهلاحا ەن , ندنآ ودنالواشللا
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 ۲ الواش لو ایداماد هدعد ۱ وشلوب هدنتمدخ ناد هزیدم ترم بولوا

 ابا دارت هارو هر هدنس هنس ۳ هنس دع اشا نایلس ندنارمم رم

 | رک صلعتقاروشحمسوتا,دنج هراناواتشا رهلوک قوجرب هدقدلروب هبجوت

 ۱ ماوخ وا هلا ماد“ |یرلنا هدهب4ماصم رب اسر کو دن راک دک یسهرگاد

 اوا رک كرد ا ماف هنن را هنارسدوخ دون باب دس كراتادناخ نانلوپ

 واش و رالا:دنراد راهجک تح ںویمرذجاز وک هدارک ایا رھا رکو هزاب رع
 یکیانوایدیشلوا فو رعمود هلیلوبا ناب رعلا نیبندنخ دل وایداتعم كعا

 زهکسلاع هد هساا شلوا قفوهوردنعم هنطد رو طیضص كل دادغ ردقهنس

 داوا شهچاوبقر لب  روهط كنعاحوا ن "مھ هاوک هددآدعت هست اراشعا

 هو
 موم
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 ۳ ع زال كل دیک هنو یلاعسا 9 بالج هژممیج وت قلت اریمریم كوو وا

 هرژوا كم رد ۵ :سودرا مرک ارادرسهدرا-هب لوا ی نو , رک اسع اوخوا

 ۳ , ریه امات لی روس هل تلابا هدر دنسهدهعاشار دجا راز >وه دم رک یس هنس ۰ |

 روهظیناصعر وډ یب یر شع والی هدیلاوطوا هن هد اننا یتیدلروی هیجول

 یل: امور م دفا نار كنه مرک اسع هلی :ازاتیارجا كموق مم لاحرد هلکع ۱
 هک دناشنکیشهلوا راعشاو ما ررکم هباشاب دجاراز ا راو قوس هنا |
 Es سس >ءاتن 4 .E ؟ يلو ۱

 هنس تع رورف نوا ش نکا ت مشو تبص ا بلوا
 هدنتب رومأم هضا رف یاهااشاب زور هد دس) شک او | حوت تارزو “بترا |

 لصاوهرادکسا هدنفرظ یآ رکس هلا لاح جوک كردبایخارتو تاطب راهظا |
 ینابصقو یرقضعب و بودبایدعو لط هارتفهدهاریانناوندنکیدلی هوا |

 هله> و ییحهلوانأب هدرا زك هل وش ترودتا اهغت هنس هفناط یرکسع,

 دوا م دانا یراکدلک هب دکل هک هلباادعا هدیلبا مورهیمالتنا رکاسع |
 قلعت هنس دارا هما دعاولتقندنکو دنا شعلوب دمی بوقادیب یلوط انا
 قرصندنمادعاهج ی هنسهلاس دص نس هلطسوت اعغش صمب نکیشعا

 توللوا ین هنس هر رج وللدمقرهنلوا فر نرازو هال 7 ۳ یسهنسهلرظن |

 یسوابان نالوا هک هرادکسا ز ونه هنس "هدارابهدانناویرازو مزا ولو بایسا

 ردشملق لاسرا هنونامهی ودراقرهلواناسحا هباشاب مهار ۳

 ید اسا لاط,نالوا جاخا ر ءاو یسلاو ماشەر ص ندا بی دچنا زار

 لواوهنفدلواشخلقروم امن رتسهسور هلهحو يج هنلوا ناسهدین الج
 بو: لو یر ندار زوردتعمه هراد | یع تراما هقشب ندر ارج هنسزآ هدب اوت

 هل. حاح تراما ارخوم نیم ەن دنلوارک دنر داش یک کدو اید هدلا

 f یدشژروم هلاحا هتسهدهعاشاب مه ارانوزوار ؟ دلا فلاسیلای اش

 جا رحاندما نییاشاب عدا را هلو دح هتف یدهدماش هږناالخ یسهنش

 لوخدهماشرارکن كرد ارک اع مج هدهدلب جراخاشاب :عهارپا هدهسیا اراشا

 ردشلبا بیدأتییابتشا ا
 ندلالتخاوداسفذلب وب ردق هب یناخذیچترودرخاوا ینداوحوب لصاطا
 دستمال

EA 



 ی د کتب ول هد احی دردلوا فرط ی یمن كنلغوا

 ً 4 رهقک اردن دنا س۶ یکج ہد ا ح اتنا یرلت :رمضم عا ولا هار وذو امصعب
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 E او ليسو هرات یاش هلع ن 2 هنن رلتالو ار و یرکیدواریرب هژرب

 E ردررګ ج هرڪا رات فصاو ود ردراثاوا

 :خارسا وعل وا تالوص اون دن غل ز مما از کرا ا ومو هد نق قج

 6 ۳ تاش نس>رب ب هیت كتلو د اص م ه؟کنوجردرلیفیک ر دب اتش

 هدنسیغنق قره نفی وآ فق ون هتسار >ا كن راهم دم تاز اعوتافاکم

 هک زدیلعلوا نود ی کرک هب هکاحت صا قر هملق ف رطرب تساسه و صرع

 تدون رزواكنوب رک او هلکتدنما هسک ره: کب ولروتک هعوقور درب قحان

 ۱ تیا دک ین ندم > هلو نیه هد رمالا سفت ةسیارولوا ندبا تالشکر س

 اخ < *هظداح هدلاح یغلدلوا ت ما اما ردق و همش و هد :کحهدا بدأت

 | لاو ھر هرکصندنوب 7 ردشلک هدنایدصت هرلغلانف قوج كى ناسا هل دصع

 زاد رک اا فلاس یلیس*هندا نالوا رومأم هنس هظف اع كسلاوطواقداس

1 

۱ 

 قرلوا لاتو ج د لادجو عازب ندا نون هدا یسلاها هردا هلا اشا 1

 اب یرلن اکد شان هزلاد,ع هش ندودلوا فلات مدآجاقرب ندور ۳

 هم مت جن فهم air | ضرع ی هما اهدا نادر اک را ترضخ ل صدا هر افعضو ارقفو تراغو

 ا راهیداعسرد هلا ارش ر نستفم كن هدلب هدن ضر هماکتش)هل رمه عو

 هندا ها هنس هعاق هسوعامقر هثلوا عقریس هبنر كناشاب هاد هب راغ |

 هدهندآ كناشاب هللا دع یساوعد كنسلاهاو لر هیج وت هب اا فس وب قابا

 هللا دبع قج اید اشغل نام رف قلو ا تب قر اعرمش هلبا لکو یغج هغارب

 هینایصف تکرجرب هسیا ندنهضووب نودا عانتما ندکعیک هنسافتم اشا

 [ائابفسو هللاع> ۱ رولوا هو بحوم یکرت هرزوا لاحو نیفعلوا س ۱

 هبا لف ییانادم یلغواروپ وچ ندنرارادا وهو ییاشاب هللادیع هیلار 1 ۵

 1 یدلنا لاسرا هتداعسرد نب راعو طة ەر

 ت دیسورنک رذالوا لاغتسا هی روم حالصا ك: سل اوج هند اهرزوا لاو: امو

 مزال قعلوارا را هندناج یبا موریرک اسع كفر طلوا یشان ندک ار وهط

 ینانارب ۲ اباعر بوعمچ هنادمم ایقشا هللا یاخ نوتنوتیاوطوا كرەلک

 انا یب اع> تك لملخ یلغو ای لع كحوک هدءرصیرلکدت ارادش اهن راغو بها

 قلا ولرم هنسهدهع نکا روصق یافعتسا هرزواكغ الاصبا هتمالس تە

a 



 ۱۹6 ٤

 E ا راوندفرطاوا ا ۳ وا لاس ۳
 بسا در یساصعاوح رج ییسصع) كنداوح ییدر ورا دقوح تا داو نانلو 4

 هدنس كالعوا نام هطلاد هلا موق رح ىشەك هلب وشرونلولیصفن ینآهحورپ ۸ گ

 یاسور هلا هءلاحی ارد ص ەد نن رارفندساسی 2 ندعلوا تبارکلصالاقآ

 لب ]ا یوم عدد 9 ندر کدتا داسا زیلعد كناغوا نابطلادر 5

 1 دحا یرامدآنالوا هدوصوب تموم نکنارولک یسوربخد ندنفرطسلک ر

 عونشیثداوح روبدنا هاصا هحول زکه نشد یلغوا نابط لاد هلک اطہضو

 یسلو عوش ثالافو لدق هنوک ون ۵ دم وح عداو او ربع رک و مقاولر ؟ ندنیدل وب

 حس

 دز یر ون e اوج یدلوارط نه هن دوروندنداعسردو

 یکرحوب و شملکج هاب ساکزسنص را دم تو
 سم رکج اش اب نج رادع لت الب هلجزا بو دات | | مشی هرز وات 1

 نوا یرلهداصاهدق دا و | یم ولعء كنسا او بلحیراقدلواشاب ارارف هلو

 | ندنفیدلوارشآت رد هجن هد هنيا شع تامدقم دیه كرردوک رلعدا

 اضفتسدمیلینب روما مامزورقم نس بصق سا هل س ەدوجوم عابت ااا
 فظوم هدا ز ندفاریب زوب هدنشان كملا راشمرب زو هکنوحو شایا ر دقو

 هلوصح هل راعادقاکنسکی اوب هسدا کرادت هربخذلصالاق بواوا رکسع |

 یداب هب هق اضم ه-هریخذ یرلت و يغ ند رکسع ع كرانا هرک وب دز

Seg۸ لاو اهل ترا قرار ایا تم راو مادقا لات ر  

 نالوایکبر ر «لاحرداش اپ نط صم ی اح یشان ن دک | نیت ییح لب روا

 كم قلا نالک مزالو نیت 3 دن هطداع سام هلا هداس ز زویحو | یباغا ماما

 هبهندا ae a2 بود میل ستواذا نیش هر :هحور یا رهفولع شورا

۹ 

 E نا ؛ ردنوک هیاشاب , روي هلکعا قهص یییدلواشناتع رع

 بیست یسلردنوک كروکر وم “د دعر ةو الع اک و و یر و هیاشاب نط صم یباح

 یمهیفصت كايلاوطو اولن راقیج رانا بععرد نوعا كنو قرل روم

 امدمویدلرویبهلاوحاک اهن یصوصخ یرللوا را را هلتمالس ك جاع و

 یسهظفاح سابب و یغالوفدروقورپ نعنانلوا معصت باشا , مهار انوزوآ

 یدنلق هیج وت ییاریمریم "هنراب هکر هللادبعنالوا ی هندا مولا

 یلعكچوک ندنراقدلوا رلمدآ یل هقباس اڈاب نجرادبعوللغوا نابم لاد



 30 زانهزام لها رداز ۳ هنلهازاب زاب هسشد رهد فو ينا ا وخ #

 نس>ىزاغىباسلاونمرب قع رعه هدح هليو صم كي اشاب دجحا هلروص وب

 لغاشم هلا قداصت همانا قکر ح هنن رزواه رص یا رعا كناشاپ
 ۳9 نسکمسکق وحهدق دلو لصاو 4 هدج هل !لاححوک ق رهشارعواهلاهب رح

E Eدسر زوکایربخ ینیداوا شچوک هب  

 ا ت رع ینرصنم لبا جا قانا هدج هلءهلوا درا اوهتداعسردهدنلئاوا ى

 3 ردشاروم هیجوت ۱

 كن وا ىلع كچوک ندفرط ره ؛رزوا خورمشم لاونم لاک هددص هن زب

 [ جو بوش ناو اذان وو دن رزوا

  ندنفیدلواشع ارا د هدلح مان ضاہ راف هل ارارف رف مو9 ره قشم رکصندەب رام

 یتیداو | نصر" كموف مورخ و طض نیهاشدان ؛دعلقولعو |ناطلاد

 بسان م ڻکم هدساس الی دع"انسلاو بلح هل اہ کدتارانلاقارحای و

 بيتر یتسازج > هراګ یییدل و وبي ةد یموق رھ یش یسودنکو یغح هوا

 | ندیبظع اردصیفرط قر هوا لوبتمیتهدخوب هاکعیاراعشاورب رح نکج هدا
 | ۸)لروکر وم"كلذکی جد هنسل اوبلح و شلردنوک كروک زومس هنسودنک
 | تردقملذبهنماظف كنيلاوطواو تماقآ هدسایب لد دیحملو!فرط رب هلاغوب
 | یی رع قمطیجد كي داد رنا و فتو ناب را ناک ما هدأت : یا ۱

 3 یعالوفدروفوساس وشهلوا نامرف ىسلياتدوع كر ەنىقسو 7 مو ۱

 | هلکغا باعا یسهظفاخدهب ایفل الع نالواوا هر طاصو قوحر  اسورپ رعو

 شلروم هیحوت قلئاربم ريد هنسهدهع ءان هتنراسح و نعاهمدقا ندو

 1 اسو فقولامنالوا لصاح ندر العنا: وا ر ؟یاشاپ  مهارا نوزوا نالوا

 | ظفاح هب یلاوطوا 4. طر كیا اداو ےل ہا ها | هژسامرو تقوییانیعم

 يبا ي نییعل

  هذاما ین اطواهل رایک نالوا ش لا تد 5 رد هک اا و

 ۳ | هلی رومآهر اساشاب رو رب ز رو یسلاو نامرفویدلرومهد ارا یسعاوا

 | لاسبا هم ابن بس ییا حاعحو لاصتسا یوق س یش بوزاو كساب



 نادوبق نایادنالوا راعتر هش هلبا هن رګ تامعولعهو 4 راطذ ترا سج دنا

 هرزوا كع ات هکر ± ندتفر اط هد او شاردوک هفر طاوا ها هنیذس هع طة رنح

 ىدا شلروم نیبعلو رومأم اشا فسو ر زو هداژ یظع

 شر دن ههلی> >نولو | هلت سر دۆل 9 ۳ اوخلصاع|

 هدلالخوب هل هحو یفادنلو | راعشاهدن رخاوا ی جای دی دم ردشُع !ناهذ|

 لمأناا یدل یاتراو بصا كنس تھر نیکعا تأقو اشار د یسلاو هدح

 هدیلاوطو ار هداز مع هد هسیا شلوارک ذنیصن كنب ر ندرهداز مظع
 هناشحوو هو كناردجا را ر هک دناشندن ةد داوا بلاغ یرل تر هش و تنص

 یطصمدیلاوللواو هنکیداکمزال قت كناذر هل اغلا نوم امو درول واببس

 رومأم هنن رزوا ساب حورشم هحور یدواو بویلوا یسانم هةشب نداشاب

 نالواهدکش اعامجا هنتعمیب رد هدنروصینیدلر دلاقندفر طلوابوژلوب
 هنر دلواهشی دن اود در ٹعاب یمه رطاخ یرلتتشاو قرفتكن هب رکسع فناوط
 وردت دمر هله نکنازاشغ | تريح و یارطضاراهظاهدیاب وب تل ود ناک را نبه

 ۱ نالواشع ا ناشو مان تسک او تلودلاحر هدلاح ید دلوا نیک هد لول

 3 هداز نددسق هلوا9گ تد ۴ قرهناصوا ندنس هل اغ كللم اقافتااغادجا"

 لفاغ ندنل ام ۶# ررب و ریز *هلانربخ یصوا ندیاد # زشود هدمق نید

 / روح ۳ ر رگ دین هل سوز رآ كعا تل رولمن دا یللهدازآهدلاح لدل وا 1

 هتل اما هرصر هلک هت داعس رد هلب ردت ول ب وشو د هنس هم عاد ڭمروكەدەئدمو

 جرخ هعقا و لیگ ۸ , وب هام اهرصیجدهدرلخ راتو و شلوابلا اظ

 لندناتدلح یناماهرص مدقمنوک چ اقرب هد هسبا شک هلن ازا رلتاد كحهدا

 شو هبجوت هاقانسح ی هنحز هل هحو ییید: وا ناب هدنس قع ۰۹

 شع اتع رع چ هزاڪج بناح ارمص> هدقدٌلوهدافا هآ ونک یو

 .E فو ۲ ۸ و هل سلوا ش ا اراعشا کج هممهدنآ تعارف رد ندنس دیع طق تان ول E "نی دناوب

 بقعردبولت ردشلر ۱ رفالک ولا نيب یصوصخ ی هب و كنتلاماهدج هنسهدهع

 صس ۵م س ر داوغو واو هدق تم لوا فب کر قلا و لح هلا بلح هبیلاعباب

 "هر هنسهدمه دل مح ول وا نامه نیک اهدافاوضرع ی 6 هل هديا لوبق

 صا رح ورد هنو اراک دسسدرهد ورعد قوا هیج وت قابا هدج هلنرازو |

 هوازارنوریپ یک هیاسرانانل وب نفتسهو زا نیب وزان یا تروصهراناو ارا تعا و هاچ
 ۶ ریشفاافلولل ¥ رولوا تباث جد هلی اهعقووب ری |

 رک او * 1



 ارد هدف دلوا لصاو هب هیلعرد هدنطسا اوا ینابعش یس دنس ییازویکیا

ENF 

 مرح یلاها یاراقافتا ںودباتافورورس فیرش نالوا همرکم کمرما
 یلداوا د داعصا هدف رم دنسم بلاع فا مش ایر دا اه هلا فی رش

 ل رار وم برعر دشلروم لاسرا یار هم رکم هکم تفارش هل | هینس تاش رشت

 یر e هروک هی نه

uهتموکح 71 > | لزوک لب اکیتراما ماتم هدلاح ینیدلوان  
 ینوک یکی انوا كنب رخالاع ر یسهنتس کیا کا قر هژ وا قفوم

 رورس فا رش هک رد قر ج نجرلادبع هدرابالا ببار دشلبا تافو

 سفلا یشداره یلکو ییزج بویمروط لفاغ هظلرب ندتکلع روما ریدت
 هدننامز ندنکدتیک هرزواتدنامحو لدعهارهشادادو ندننکیدسا تب ور

 هالو | لاعحیبو فئاخ ندنتساس یهورک یمارحو ناب رعولاکرب قرطتانما
 هدنم | یرلفاسو فلخ زمکیدلس لصاحلا بولوادبعس ییاناودیجخ یلاعفا

 ردشالک یلثم

 ۱ ۵ دم تالالتخاو تاعوقو ندا هروهط هدنسالاوح ماشو هئدا ¥

 9# یفرطرب یکی تر شعره تولوا لوق لوق یرباشعناوشر هكا ابا هن دا

 ] ندب راک داک دادس ېڪح قد رط هل ا لول هنایصع هول زک قلا راقلاراردا

 ۰ ۱ هللا بصنعو هیتر هاک ندنهدلوا رورلا بعص هسا رال یرافدناوب و

 3 یهاک و روئلوا م اھا هن رلتلاعساو بلح هلی رط شزاونو فطا هاکو

 ِ یدارولوا شاروک تا یلشایکا قر ەل رب دلاص درو گی رب
 1 ملا طمو رکف نس هزاج یف د كتالالتخا کهدرمصم هیلع تلودحورمشم هحورب
 دن اضف ساب عف اود قد رطهدنلخا د لانا هردا نکنارروطبولوالوغشم

 ندفدلوا شغا نایصع راهظا كب لیلخ یلغوایع لوک ندیابلغت
 هنسز ویک هنصوصخ ی هیفصت وربه ط5 كح قد رط هلی هلازا ومادعا
 دنسا رهایلاولو | هنتعمورومأم اشاب قطصم جالا یسلاوبلح هدنلالخ

 ول هن داواغا ماما یکی رب زعواشاب نجراادہعیلنالبب هل یلغوانابطلاد
 هد هسا شلدا قد رفت قیعجج قر هلی رو نییعت یراراسواغا هللادبع
 ندفرطرهنامه بوبم هلب راو هن رزوا ندنغیدلوا برص رار یکیدتبا نصحت
 رح یا رمحا هرزوا كع | هفولبا ی لحاوس قر هنلوا ترشابم هم یضتو رے
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 هلکع ا موع هن رارزوا هعود ايشا نالوا نکرد هدک دن روب ورابا اهد

 ا بس هنعوفو نافلت یلیخر جد ندفرطورب

 قر هل رلکنفتوراپ وطهن رزوار کیدکی :ندراسب  کزور دن زوم

 نکیشلوامقاو تاعیاضی اک هدنیف رطیفر هل رب آهن بولک هب هپ عج نيف رطواکو

 بولیکح یرغوط وراقوب هسیلبف یاما ندنغادلوا عطعنم هب راک هش

 هن رفع هبسور اشابیدبع یکک هدانئا یکیدلشب ریک نسو اقم ےک رارکت

 هتداعس رد كااشاب نسح یزاف هللا لرع ندنکلیلاو مصم هرزوا ل
 هلترازو هنر هنسهدهعاغالیعاعسا یسادنمآ ییددلواشکارب هد رصمهدنتدوع

 اشا ید هلغلوا دراو اع را رب اد هنفدلوا شلروس هبحوت تل انا صم

 هرکی را هلی رط ماش هرزوا كغك هنن رفسدیسور هدعا و كعاعجج د

 ردشمرولوک رار ید یاشابلیعم“|یسەدر رسبت دونراو نا تک د رع

 باا ا ندنرکسع دونرا اشاب لیع اما یسلاو رصم طف
 ردشهوقبلا هدرصم هرژوا لوا هدننمدخ یدنک یف رلکدتنا

 شع | عج لام یلیخ هدرصماشا یدبعارظن هنغیدنلو ارب رحم هدرانالا بیا

 نب لاح رص ماما اردشع |تکر ح هل اهریثک, لاوم اند رصمهرکو ب ندنشدلوا

 || هرزوا لالتخاو قالتخ اط و ردق هیناخ دمج رو درخا بولاق هدشکفشک
 ۱ یسهمص هدرادلح کهر کد د یلاوحا نالک هعوقو ه هرکصندنا ر دشفک

 روئلوا نابت هک دلک

£ ¥ 
 نده وپ هنس تاکر ېت هدنسهب ركن روغناطاسەدندانن| تال التحا وب رصم

 زویکیاوبشا هلخملوا رابنش-ا ینیدلوا تداعس لیمو اصعو صيت هعطقر

 a قر دن وا بلح هب 3 ا ۳ عید یمنی

 زر E بولت نوا كعابت |ضم و
 طقحو عضو دنا قدنصرب هد رلکدروتوک هنلحم هن هل |یالا ر هروتک هش رمش

 بولواظوفح هدموق رعلحمالاح هموق معرانآر دررحتهدنراخ راترصم ید دنلوا

 ردراو یکیدتبا ترابز كن یفاسمو جاعج ضعب هدهار یا
 6 هکم فب رش تافو #



 هظفاحرکیقارب اکب ییحاوسزکمیغ از اتحاو ی وخالصا ند هنا تلودو

 راب هما هدایز ندرکلومآم هجرکسع كرکو ها ؛لرکه سو مرد ادهعن نب

 زا دفدو كب لیعاعسا هجول ربک سولسنوق موق رح هلغلوا شا رب رضوب د
 یروک ذم بوتک كردم !تاقالم هل اك: ناوضرو ك: نسح یوادجو كب ىلع

 .نایصع هنیاسلا ناطلس دموق می ارا هد كسا ا E , رودنک

 نسولسوف هلل رلع | هدافا ه اشاب یدسعیلاعوفو دیش ںویت ا لویق یسک

 هن ا دهرکصندقدالوا ترقه اود روک دم تو فیفوتا هددعلو

 ردشلردنوک
 ادای دنلوب براح ہل ا تلو د یکی یا لاونمرب هیلعتاو د هدنلناو| یسهنس ۰۴|

  ند هبرمصع ةن رخ كن هبرفس قراصمندن |باج او كم هتسارکسع كن لیعاعس

 ا رام روا اپا لی عابر نضغو افسعلوا یراق
 اکر و ماکت او تب وقت هراسدزام هرکصذدکد ت |لاسرا هتداعسر د ی اغانانع
 ترشابم هنس ان راسنرعمد دعتع هدف رطتسوایخد هلق یا را بولو | لوغشم

 ووسیرخوط وراقوب هللا باکرا هرادنیفس یزکسعدونراورایجش ویلا رقبا
 رهصرغ مز بولک تارب رح ندهیلمف یا مما بق اعتم قب راقدنلوا ارساو

 فف وتزار دورو د هلب وبهدزب راد دمچ هنادیم ید اهل اقعو تاقالم هل اصح

 1 ام دیک هرع رار یاداواشع انییعت كن ان اب نسح ق ترا قدناصو اندرا ناو

 یی هراس تابت رعو یی یریم لا هنو
 اسمو قرطكن رفاسموراج و + دات

1 

 ۱ لهیلوا شاواببس هنفازرا مطق كنارقف هر هدوهس هدم هدا هملخت وداشک

 لاحر قحهلوا لادحو كنج ثعاب هدهنابم هلب راغلوب هدنساعدتسا مص وند

 ا 2 زودتک ندور رص یت مدل وا تقفاوم هر وصوب ندنفب اف
 اد اطرشیسلردنوک هرصم كن رلیضعب ندنراعا قرهلوا نهر طو

 ؛ قاکننساو عاتتما ندنلاسرا نهر هسذا دموق ره یاماو ندنهدلوا

 رسم ریلص مر بس پودا ناسا لیوحت ةعفد قرهلوا رک لدندفیلکتوب

 دطوبس هد هنوزرپ رب ونهر هن هرکصندنوپ هدزپکسرویدب | لج هرفوخ ابلاغ

 اشاب یدبع یرفمردنوکر بخ وبدزرولوا یضار هعفدموالرتهزب یسوراقوب
 هکنج هلتک رح هسرارزوا نامش ندنکیدلبا كن رخت یلیجو بضغ قرع

 ۵ اشاب لیعاعما نالوا یس هد رکر س كنم رارکسعدونراهدننعض یهو! ترمشابم
 ۵ هر اس فّاوطو قب رکسع دونر !نالوادوحوم هدرانک ی دوا هلکمردنوکر بح

Cy 



{4% 
 / هدندیفتعدا«رار اتخاوولقاحواوب در داک دراج ی رار مار هموار ا

 عل زوت هلیجار خارش ابم راجان ندنخیدلوا نک ید یرادنهن لتروص | هقشنوم اكو بولو ا ندداومر دنا لویقرخآن ل ورخ ەد هس ازالو
 ك لیعاعسا ها شب یدبع یجدندفرطرب ۶# ردشتلواترشابم هنلیص ګو

 رامى راقات زال راغ ا ناکترا یراقلانفولرد ود ارادا هغر اخد الام |
 تادعنو مط ت اط اھ روز اقا اهل راک هفاستعاو ردغقی رطیحد

 ین تا ۳ یردک و ملا كءلخ نولاق دنا

 هیلعتلودهدانناوب هسا روک وا عاعسا هدتداعسرد یټ رده ر تا

TONER 

 ا دونرا ردو كس طة ندنفردئل ون لوغشم هل رع س دو دیسور ۱

 تی لیعاعسا ندنر کج هلس هل اللوق هدسد رعمدر £ ج ورانا نول وار | :

 وا در کا مو ^ لہو یا رھا ٥ هاک هلک اد ر دند ودب زب یلیو شه سره رفح 1

 ۲۰ وا ن کا ارونلوا تدوع نق و داد که کور نت را

 هک هل وث ردشط وط یرلب وتکم هعطقرب ول دیسورهدنم هدا یذ یش هنس |

 یس هح روطاربعا هیسور ننک ر ح هن رزوا رصمكناشاب ن ہہ یزاغ هدقا

 هن هب رصم یا رها هلیدب یسولسنوق متعهد ر رکنا كب عااد زق

 نیر 7 اكناشان نسحنوردوک توتکم هعطقرب

 كناشاب نسح طقف راشماجا تافتلا اک وب هب رمصم یا رم | ءدکدلبآ راعشا |

 ی ندنرلقدم هلو بوبارا یسولساوقلاحرد ه]ه]*هصیراشابهدن دوروآ

 هل راودنک. بودیک قرهلو ار اوس هنیعه ید سولسنوقارخوموراشفب ارادا,
 فداصت هنتفو یرلم اه او تد ولغم كه رص میا مما هد هسا شا تاقالم

 هدرصم كب لیعاعسا هد ودا تدوعاشاب نسح باس لاونمر # یدال |
 ناثلو هدرمهمو ردندنسنج كران دنا رارف یدو هدکد لبا لالقتسا بسک |

 سولسنوف موق موبد ردهدنملغتو ۳ هلرلنم هلوک هن ی ٩اط ولن ان

 لالضاو لافغا ینفاط ك لیعایما جد هرکو ل ندنکو دنا شاھو

 هدننوطم هصالخ بوردنوک بوتکعر اباطخهرصمیا ادن زق نوا |

 یزکی راتک 1۲ هرکضصندکد روت بوری درق هزکی رب ر یزسیآ رغ تان لا
 تولوا هبئتمو ظة تم نامه ردت رابع ندا نکن دتسا هد وداطیضنوش نوت
 هسک آر چ تاو درکیدنا باخ ار ادمکح ند رکی دنک هل ادر ط ند رک ای ولنا غک
 کیلا ت صنرابلاوند زکر طود نکی جد هبهیناشر اقا یک ناد لوا 9



 اب رعیدانهو هر كب لیعاعما هرکوت هدلاح یراق دلوا هشن اضهراحودییاها

 | هرزوا اتاپ هنس هراجرب كلوب هلا ناوعتسا ییالکضعب یسورع ی بم
 ]| یتفدلواش | میصن و یر یتروص كم ا لاح ثدافا بودیک هبا اب
 ۱ هاو د ن ولقاحواوا معاون هفاکلاحر دیک یکیدخ اراعشتسا ك لیعاعسا
 ]| +دک دردن | تآرقیاعررما هعطقربهتخاسوب د شا وی لوصو هلم دن را ات هلیج
 | كن هبلبقیا ما هلکع دزکید اهداف هزب نلصاح كلوب ریلی هعک رب یسورععیش
 ۱ 3 قعتلوا هدافا ید دلوا ترابعندنرلوادیعتودرط هلت د-شراهطاهننرلتح

 نمهدیک هلن هسک ردناسع یلاح كسان ر وبهواعنامهن هک !كنحبوئیجاب

 ررا ويد یراترمضح كب لیعاعسا ید ةيج هب کا ردقوب وص ه رفرب یدلوا
 | ردفا ەن راهم رحلوصا لولرصمهسیاوو ردلوغشم هما دحاراس رمو

 .تعاسرب سیا هنره بولفم دوخابلاغ بوش راحهرکرپ نامهیلوصاكرانا

 ر

a EKRAN ORE Saa SANTA 

 دوب و یداب هغلتعنارغوا هد دم تدم لاحوشاما ردیسسع كناغوغ مدقا

 ۱ هژب |تاعفد یوي ی اشاب یدبع هلکءدر وا وایدو«هدایعر ارضاودالب بد رخ

 | یدید مر ونلوب ورلیا ندزک هلجج ن زکیقیچ بواوا رضاحیدب اه مدلبوس
 | شعرویلک هیاک رک اسع هلبش رطماش ند هيلع تلو د فرط خد هرکصندنوی#
 ۱ كلوب * یدئلوا صاواد نوساعیج هراس رمنامهو رشد ثداوح ضع ی 1

 أ صم هاو توت هدرا رم ہاک بوک هن ین رغر هب رە ءى اا دن رزوا

 هدهسیار شعلا لوغشم هل اتاکر ادنو تاکر >رد |ماهدایرفس لرد تدوع

  ندنسمازوا هل وب لتصم هلعلو تر ابعندنرا مما تو ضرغهدل اح تهیعح

 اه هم رغتهح ردو هقالوبنددیشر بولک هلیلک ءان دنکیدتب |توعدو تاح

 استفاوف الت |یتاعور نواب ییارقو تایصقنالو )هدف رطاوا قر هلو ارمشتنم
 دف رطره دیلعءان راب دتا فالتو لت یجدی.وشن : قوحكب هعشد ندک دتبا

 لابی رق رد * یدلو |.بعرج و نادیک هقالوبقرهلوا بواسم تیما

 1 a ا اریما قراصم ند: غی دنلوب هرزوا قلر ایج یخ در مص م
 كن رح لاحرب هل وب هج رک بود اترداب» نعل زونوحرطوکرب وه یلاها دخ

EA ی 



۶ ۱۷ > 
 E7 هلو اتسارپ ارب هلا اشا نسحۍ ناما رمی داوا ا ھر ا

 اطر كي اتق رانا قوب نم هقالع هل اولةاجو او اشا مز هاک وز کی دلا

 هل رلع e هساوا فرط یننقرھر دمزالا رها "

 ul ع ا هر نر

LEEكناردرا وی اوف كمالسالا جش ر 4 هنخادل واز ا ة رات  

 مردن ا كنج اند و الاهبوع ,حو مزبسآ یوتف جدندنسالعرم 4ھ نج وم

 یوتف هعطقرب و رب وصت ی هلتسعو بودک هرهزا عماجیسورع مش هاکعد
 یداشاب یدبعوسهرب و هاش اب یذب ء۶ںور دتنااضهاهصمیالگ هارب زر نت

 نالعایفح هناواتکرح هد رزوا دیلرق یا رعابورب دزابیدلروت هجوم ۱

 # ردشل ر ویلاص هرباح ران اقر هنلوارمخأت رفسهن ندنفددلوا یسصمو

 نددطعط نعد هيلو تهح بولک تارب ر ند درلرق یاسا هرکصنذن وب

 ندرصمییعل ندهن رع قندرلناو كاز و هرلذا قرط تسوا كرصهاراشعا

 دسلاهداننا وب #ر درل شل وب هدنسلط هخاص مهر زو | كلا اتغارفندنف رطتلاو ۱

 شع انییعتكناشاب نسحرکا هیلبق یا رحاهدیلاع ممانالوادراوندنداعسرد

 نیفلوا شار ون ويد زکیدم ا كنجبوقیخ هس ر ارد | یطخحت یدودحینددلوا

 لام ادال ی رلکدتسا هکیدلاق تویم هدیآ تعفاوماشات یدسمع هنر وص و

 هل ادر هن هم وق م تار رگ ندنغددمهلوا راح هله جور تعارف ندنس) ربع

 هرزواكمرب ورارف هح هلتروصو و شا بلط یس وراق و ندطوس هل طرش

 قر هل واتقفاوم هن روص وب ندنرلقدل وا شست اذ چ اقر ند ولقاحو او ن دالر ابک |

 یک ت اود ص بەل یدال :عاع-اینولخ و ریما د حج ن دال گر ھاشم

 یرابهمرولوا ملص كردا ناسل لب و كندا رم هلکب ميهارباهرکو ب هد سنا

 دالوا بوراو هدزب و ملهلوا دوحوکب نم هلجو 1 ندنچو نوسلوالماک
 رضاح هکنح ەس ز رلوا العاهب هس ررولوا یضصاراکوب نوا روت وا هل رلایغو

 هداعاهرصم تساتفرو یربما جش هل اوج رد وب یشع كن درقال هتشارلزوسل وا

 بیعرت هنر وص و ییا ما کە درم هه ب وزات رپ وتکم دهب ااګهدل ام وب رای دلتا

 تداع بویملوا تاقوا هعاضا هدد نم هل وب هدتروص یراق دلو | یضارو ین راع |ا



CHIN 
 هن هملع تاود كي ليع امسا بولوا سل دتع هنارخوم ٭ یداردنوک
 ۱ MR EE هلک فن .دنوسردن وکر کس دمع هرب نکن زا

 ك لیعاما هلکعد رب وب هب یصهرک ادع ی هجا كکچ ەد | ی رمصهنن رکعت
 | زە اهب ییرحو هنلیصحم وکر , وچ دندفرطر واهب رحتاکر ادتندفرطرب

 تسحو صرح نکیشغ الاخدالامییبخ هژب ارادت اهکع اذخا لام كا

 صقا یی هب رفسقراهءنالک هلن رب وهریاسو هبا رماداتعمرب هلیاصتقا
 i كمر و

 | هکی نبح یوادح هک هل وش * ردشذوبعوقو راهشقانم یخ ندنکیدتسا
 | هنف رط هیلداع بون هنا نامه لر هلک هیصع هک درایو کلا ر كب کس نوا

 ها اقر هلوار اوسك یلعرا دف دوك لمعایما حاصاا یلعیسادرف ون عرح

 : هداب زاهد كب نسحوراب دلم هدب !اضرا هل. هو العو مصاهدیشر ا دق م رب بو دیک

 | || ناسحا هرکاسع هدب ولب مشود دعا هداب ز ندیلاها قو هناوا تدشراهطا

 هد وعیح هنادیم یب هعگاو یدتابیغر و قوس یکیلیعاعسا هرزوآ قفلو ۱

 3 ین دکید سد ics دعلف ولفاح وا هکرب و هرلب راوس كحهدا كنج

 یطفحم ندنعدلوا یراس> هدکب خیس هب راع ن ل ادبم كکب 1۹ ا نکل

 یک فو دن رقحراف دنخ هدورصیعم وا ارطوم رج هاو هی تلقی ال

 یکی ییدلواهدنتفواشابن سح یاهو نشات رشاد هتساشناراسرفم 9

 | رلکار کت هنر لا نوح كيا رجەر کددتسا قرەلوا هلصذ بوبا رلکلف خرج

 كج هل دیک ن رزواایقشا هل. از احا جد ندنراهظاقلقاقروق طعفردشعاب

 نوا یرلح رح كرك اسعوا صا هلکعبا تردا هني ریه رکسع وللود

 هدک لب دز لار كس یللااکب ك مساق هد سل نالوا دوع هدرحالآعی ر

 هروصوت راّتسار ددو به کالاٹم او نارق ا كنس هتشا بود ات دح کب لیعاعما

 وبن اعا قترارارولواحاتحهل ر كيب رزوب د كب ی لعو كب ناوضرو كب نسح
 كب یلعر ا دزفد هلکع د نوسنب | ټب افک هزمسهدن وسر دنوکر ل هنر زځ هاش داب هک مل مزا |

 رھ یا ما هجتوب واشا تر د م ديش ا هرادا ن یراو در | یکم دعم بودا هلي اقم

 كنسءد مدع اهرداصم ی هسک جو دا نس س يجد یسا ر ,ندرلنا هکم دش |

 هدیفلبم مکا عج -نددسان لو دلبلارعیش کل مند كي لیعاعس | هن رزوا

 اشاب یدبع ندسلحمبوبد ِتبا جرخ یک ت کیدل هدع هر واکس
 یاران نر ا 2 ا e جد بر هدر

 سا



 دسیا شن اوهط هل هدفرط هنرهر دق هنآوب بولو اد ردنادوبق قاق “الا و |
 یار صم كيلام یدهرک وب هتشاوللثم ییددلوا شمله وت هلن رومآمكنا ۱ ۱

 دیسور نکیالوغشم هل اره طاو هفصتییهب رصم راطقابودب ارم دتورو |

 ردشلیا تدوع هتداعسرد هلکعا ققحش یرقس |

 بود !لالمتسا تس) ہد س صم كىليءاعسا هرکصندنتدوع كناشاب نادوبف ۱

 یس هن یکی ازوبکیانکر ولیش ارغواهارلثکمشکو تم وب قر هلو اراد دن یار اک |
 هنایصع قب رط ھن یقاط رلکب دا رمو میهاربا یتعد دیلبق ئارا هدنرفص |

 مزالكارب و ند هیناطلس ةن زخینراصم هلرکسع كحملب ردنوک هن رزوا |
 كحیدنوسل,اكنحاندب والام سک رهندنغیدلوا هنن رخ هسا هداروت بولک ۱

۱۵ % 
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 د هب رصم عیافو نالک هرکص ندنتوع كناشاپ نادوبق ۳

 ندنرلکدتا زواعشو یطذم هر طورب یراشدط ام دعم لو هلکه ط ویت هل اولس

 هرسهم نیل هک هلارارف یرلفشاک نانلوب هد هیلو اون لر ب مهم یاضا

 نامه قرهلوا ضراع ناجج خو هشدخ هدابز هکب لیعاعسا هدنرافدلوا دراو

 ست اب یدمع هلعءج یرار اتخاوولفاحواوالءوا ما هفاکو بوقیج هناوب دنیلحابص

 یتاطلس دهع هیلو تعاجاناطخ هراضح بود نما دعع هدروضح

 ردیعجاو یرللاتف رلشع ازواج یدودح نانلوا نییعت هن رودنک هللا ضقن

 درا درد ال هل وب و ردلک د بسانمزوس و بود اهل اماشاب یدیع هلکع دیدل وا

 جاهدرس مسرولاق جانب نالوا قیالاکس عشقا كعامسک یب ولق كرکاسع |

 تحت هکی لیعاعم ار هب در دکع دزرکسراب وط هدزس مسراب وطن رکسرولاق

 ندنهدلوالان هشدن اهدا ز كب لیعاعماهد هسودرب وتریغو تراسحهراضح و |

 یاگوقو كر هرب و تیلسن هنسودنکر را تخاوولقاجوا هلغمالثباهفمالغاهدنسلح |

 هت داعسر د هرکرپ داش ابیدبعبولب رب ورارقهرزوا ك عا ضرع ۵ هملعتاود |

 سس

 قرفتهداحاو ار طا هرکصندقدل وب مانخسلح هلکع دزرد | كنج وقي |

 نوکر کید لاح ك رم هلج مل هد | فرص هکیدلاقههدزب یدنفا لیعاسا یتواخ

 هسرارول وا كجد اموعهابتشا ر دق هتفولوارکاو رواک باوجهن مل هەق زرازاب

 هدرصم كن هیلبق یا رحاویدزاب رای دلزوب نوعا یراک صم رک اسعنالوا

 لاوماویرا هح ساو بسا قر هوا عج هسااراو یرلفش اکو كيلامر دقننانلوب 1 ۱

 هب هب ردنکسااسوبح هدلاحیرلفدلوا ناب رع بونلواذخا یراهناس یایشاو |

6 ۱۶ $ 
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 ۵تس

 ۳۳ نصیب
 دس عاط نانلوب



 ناو |عبط هديا ٌدعوو

 هنس کک ۷ كني اب دلح

 ر كس |یداصر

e 1۱  
 ۱ 2 ER ب درصد E لصا یناشاب نسح ارد ردود

 1 هل درفصل اف یبصل یبصنا مارع ع تیب ۶ هدنرفصنسبواوایسهلوک كترذ
 ۱۳ هل قر هوا ره م هنن نسب ریکلاین هدشر ىلع

 ا ١ كجا مف د هلا ع هذ رطر یو اغا ناعع هله ینیدلوا للاخ

 3 د نوا ا ندنفیدا اواشع اذاا هدنس هن اثم د الو ا یس هحوز

 حالساک واک وشو هککود یب راولناقید تک م هدق دلوا غلاب هنب رشا زکسنوا

 :ءاطروفکن ی وباغا ناخ هل ذل وا! دب رای اکشندف رط رهبوب الشاب هک گچ
 هطو هن را هنیفس ترا كنسودنک كردادازا نیغلوارو هک | عفد

 هدن راو راح هک هدنر رفس یکیایبلاو رب یللاو شعا رردنوک هرالح ضب

 اعش درن هلتعاصشو تدالجبولل و .دنکنح قحراصحروهشم هلص وصخو
 نک ر ازز هلک لک كنت ەنتدالح دای > ك نسو دنکم ورنا ديم تاهنیدیشلوا

 1 هدش هد هس اراش | هبناز هتسک نج ار نالوا واصت هدنراقدلج اهرک د بوش
 منا اکا نا نشو اندر چو

 | ردق شب نوا نوا بوکچ یغاهنامه ندنفیدنل وب شلتآ هنسکب یتجا لوا هدنا
 یسودننک نیغلوا شغاف هب هراګ جد یسفاب و شع ام ادءاول:ةىرەقىاط

 ا اوا 3ک ید یک تولاقرکلا مدنا قا هدنززو هنرووک
 اش طبع بوراوه رزوا ناه كت روک ر وار ارج نفی دلوا شم وب هد الوط
 1۱ مو یتارخوب اار هداروا هدن لک دروتوت یوا واو

 رود | ښخ ید هناخهوهدرپ هتشب ن دک درب واک این یکروک ذءهرزوایرااوصا

 ۱ وز ازوهیش و داد نسح هلتروص وب راست |لاخدا هنکلس راسادتعفد

 ۱ 1 "ردشلوا !یفقورعمو د ك ا رحاآ یس ەبتر تراما ن یکم قو

 ید هرارج هلهحو یتیدنلوا راعشا هدنس هفیص ۱۲۸ كنا دلج نکل

 اشیا مات دوع همورراب دقر هلو اروبګهرارف ید ند اروا ويم هغیص

 دننادمارمسكن هب رڪن یا رها هدنرفس یکی ا ناسکسیدیش لوا لاخدا هنکللس

 ه رګ و یکلرمسنیله|كتا ذ نانا وب اش اب نا دوق تقو لوا هد هسا شل و

 هومالتعار اح هم رادار یر کیش موف از اقول
 ق هیع هداروب هدار وش نیفلوا بیس هنفارمحا كناغ ود هل | لوخد هنلاهل همشج

 اواهبسور یرکد قا هدنرلکدر و هتسادن اموق تکبر نسح هلو ا

 ؟ وا بیقلت هلا یزاغ هدرلتن رفظم ییدداوا رهظم هرکوب برد اراط

aile .. 



 تر
 تارب رڪ *یدردتا تارق ی هيلع معاوانالک ندنداعسر د بودن!ناوید

 یان ءوس هب هنسور  تازام ك دیسورویتوعدهاوجاتسا كناش اب نسحهدهروک ذم

 هدانعا كب دا مو هدانق كب مهار اقا بوتلو اوف عك دا رع هلن لب مهارباو

 یاناق اشاب نادوبق هکصندن وب * یدناجردنم یداومیراماکهرصم هلتماقا

 بوغارب هدرصم یاغا لیعاعسیسولبا رطنالو | یسا دنهک نوح | لیص يب یر
 نجرلادمعنالوا شار دنوکق رهلوا نهر ندنرافرطكاب دا رعوكب میهاریاو

 ینوک ییهجوا یر ك وق مر هش بود |باصص|یراکب نیسجو ناتو
 اشا ن "دو9 لتر وص و * ردشلبا تع رعو تڈ وع هلو بناتا هلتکر حندرصم

 لیعاما هش ردا ممل ا مهار | طة واوا شارپ هدنلاح یکسا هن یریصم

 ب ویلوا لصاحم و ر ےل اها نیت رک تب واک سهعكناشأب نسخ دنماعم
 یلاظم ددل وا شعا ااو عفر ام دف کلب وا وا عقر تعدیرب و

 دیلعتلودكنا ااه دم هلم لوا شع ااش او رب رفت هد هلت ر اشا کی لعام |
 اظ م عفر ورب رڪ هیلط غل اہم یراق دلا لر د ازات حاو ینو ج یک تقر مم وب دراب :

 اشا نسح لاها هل هج و یدلشاب فعلا کس! رس یر هنلوا يع وب د اظ
 مدقمندزک هرمصهاشاب نسحرک او ی دابا رمت یب رانط نسج نالوا هدنح
 ندنزردکو غ یسلاهارادوب یدیلوا| شتا تافوهددیشردوخاب وهده ردنکسا |
 راردنارپ رګ وب دیدناراروندبا هاکترابز بوبا هبق هنب رق كناورارولواكالھ
 صالخ ن دغی اک و نوت نوتب یک یکی دتسا كنیلاھاارطذ ہتلاح كتف واوا نکل
 مزال یالصا هبت م نک طعف یدا لک دلباقیجاطن كرصم هلهجو قلوب |
 هلوانابزوررضمجهسبا ییاصقن كماطنرب و شاار صقانیدوب كر هلگ
 بویاوا یتامصعت كناشاب نادوف هدنو قحا ردشعل وب ندناب رع یکی داو |
 اماردندنالسم کود ا تفکر شلوبعوقو ةرورس هل ادقنو تقو نادتف

 تلود ندیکب یرسهمهکر دشلوا عفانم بجومهداب زكي تم دخوب هجهوکح

 هلک | لیصع یرعملام هسک كم ترد یجرکب رکو و شمردنازف ه هیلع

 نکی لولم ید یسودنک لصالاقو * ردشلوارادمولنیلک هتفراصهرفآ
iFج  

 هلحصوب یئشنمولصا هلیسلوا شتا ریمدتو رهق یکلام هرزوا حو رشم لاو

۱ ۱ 



EY 

 دس

 رف

 ۳ هکی ند> ا ê ا ر لب 9 كس

ekبج وم هلکغار رګ هنداعسرد اشاب نادوبق یتفیدلوا ادن 2 1  

  eك: لیعاعما و اشابیدمعهدنر نوا كبحر هلهح و یچدنلوارب |

 ك نسحیوادح هدننعص هطظ فا را تولک صم ار مار اسو كب یعرادرف و |

 ك لعسکر جوهدانسا كب لس هلاك نافع ندنکیلام كب لیعاعماوءدانف ۱
 هل وب دارها راسو كب نیهاش هلک نام ندنکیاام ك نسحو «دتنمرا |
 ندیلفاجوا ك لیعاعسا هل اشاب یدیعردرلشلاقهدهداب رر قرلوا قرفتم |

 هدن ودیکه ر صم زب قا یدازلشع ارعایماقبا رکسع رادترپ هلی ا هفباطرپ |
  Eارخوم هد ردراش ياع اتما وب د ريما هک دمرپ ونزود یکحرب هنو

 هلکمکچ هب ورک كب نس > هلی راک داک هانم بود | ت ج هنایقش | ورک :

 دءعتروشم سلاح نوجا كنو نیغفلوا عاعسا نی طاک دق هر هجر ج 8

2 as یو یورو eT NT A. 
 | عو رش هناکرادتهدنابمش رهن هرزواقٌلواقوسودرا هم رارزوا هن نوتوا
 | مهارباارخوم هلیعوقوفالتخا هدننیب |رما هل ااشاب نادوبهد هسبا شما و ا
 ۱ لتعصقر هل ارلدهرو خیز مک رمز شب هنخاط نلکیدا رو

 یدلردنوک تاریرم هنیرودنک هلتروص وب بوابرپور ارق هنصوصخ ییسلروتب هلص

 نهر نارا ضءبكب دا موی میهاربابولوبعوقو ت السام ههفدحاقرب و
 ید لاول رب اتد اقک هزبراهلا ,ناناوا صم قا بوردنوکهرصع قز هلوا

 ار دف یرفس هسورهدلالخ وب هکنوح هد: رکدایااعدتسا وی درازو ساب اقا ا
 لصف ره كتل صم راجا ندنفددلوا شک مزالیتدوع هموررادكناش ا نادومص

 / ردشعلوا مدام دین . رلاغدتسا لر هلک مزا یسلروش نوسلوا هسرولوا

 لادن عج یس دکب یصم هن زخبولوا لاکر هیلام" دن اضهدلالخوب نکل
 EV دوق امد تم نیغلوا ندن اجا لاحوتفو یلاصبا هوس قر هو

 "هل راشاوراطخ تک, لیعاعسا تاموسرو فیلاکت یغیداوا شال اوعفر
 ۳ اذ اولیم نالوا هدنتحاشاب نادوبق كنيلاها ۳ مرتب

  هکیلیعاع-ا ہلکا و !دوع كن اشاب نسحهد تا ید شر دشلوا رغم

 .هرزوا كیا تعاقا هدرصمواسد هب رح تالا راسو هبجنو بو یلیخرب

 ۹ وکی درد ك ود رم هشهرکصذدکد ترا نییعآرکسعر دقزویشب كم ندر
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 ندىلقاحواواغار اتا وذ جدن درلنلوا هدنون ايه یودر ا ردشل وارسا ید ك

 بواوایریک همر قرهلوا دم تعاسیلا هبراحتوب وردشمل و له تعارو
 مزهنه یهاطا شا هسالاح هن ره ۶ ر دشلوا فاترلمدآ نسل این و

 رارف هاوساید ندناو هاثسا ردن هلو ا تیعءد جد ندنژارو بولو

arایهشاهور کا زارع بیو هالشوب ین زاهورا هروصتمر ك  
 هل رام ارا ددا و 6 طضاوتک رحرار E ی هما رمز ۴

 هال وا 4 4 یراق دلو هدنروصت كلک دش رزو | یهاشد اب رکسعندفرطییا |

 لب اراب ویل نالوا یبعمدوجوماغا لیعاعس | یمادنهک ك ناق ا نادوبقلاحرد |

 نالواهدندیفتعنا« ورارمضا هل | روبعیرهدو تعراسم 4ب ادعا هاردسا ره |

 دصق بواوا لوتقم یسرتک | نیم هتکیدلبا كنفتو توط هناشت یتاصع:|

 * ر دشعلوا ت هرکی اوت تست دادعا هلا روبع ]ا

 هکب میهارپ انالوایراداوهوراوس هب ار نسرال و وز مسز كن دارم هد هماکته ونا

 رارفهنئرط راهرو مربا لنا فوسلا ةيش رذق زوشلا شب قررا رادان

 لیحسیرلز دوعهدب ود ات ڪج ر اركتایقشا قنرا هن رزوا كو *ردرلشک

 هدنراهاکر ذک هلتاع ر هطاتحا هلي: > یرلق دلوا هدنایحز ونههد ین ی

 یرح هلبا راس ادب رپ هظفاصلا لحالو یطیضكنس غلق اوا نالوامةاو |

 ندننامصش كنه رصمیا رھا ءان هنک,دلک مزال سعد للصخترپ روسجو "

۰ 
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 7 راک درو اک ءیاسور یشیعت هتم لح ون كکب نسح یوادج ییطارها | 1

 مزالیت دوعلرکسع قاب تویلاق هاب اه "هل ار هلا قح لصف ه رکصتدن ول 9 1

 هدندنعاشاب ناوقهرو ن« ترو ص هلرلت | اور ر ا راس( نادوبف یتکیدلک« ||

 تم

 و در هم رم دود دود ورد ور
 هنایعم دلایمومرم رقنزو تلا ك ند هب چ وا هلو بد وصلا ید |

 نالوا تع” هفرطل وا هلي س هطظح الم یل وار ادم هن اعم ویر اصم بوتلو ا

CS 

 هکب ےساق نالو ایکب هح رج مول او ص» وفت هيلا یمومربم ید یکلکب

 هکب ناوضر نلرم رم هم هدلامشا تنوملاس وب قر هنلوا شب وفترشآ ی شرب

 هرکصذدقدنلو تراش هب هب رگسع یاب ور ن دفا ان ادوبف ییحدناواهلاحا

 ! جا نالوا یراتوضتوریکر ادم نود انام یرازالسحضا كناصع ل ۷

 "هتک ییسصعل وتاودرکسع مج لخاد هلبا ناعتسا یرابضءب كل ارلقشاکو |!

 یز .دعكلرلیغا نالوا قویسلا هيفي یرض ندنشدلوا تاذمو رهق رشم ||

 كنالوک ًافهد ال راک داد اة وک نولو نام قاشقا
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 واند ااضتقا بودنا نیتی ا رعانانا و هدتعاطا هاب رصمرک اسعو
 نالوا دوه شم یسهدناف «دهب راع ماکنه هتشندک دا لاکان راتاو

 یلاصسا هلا لاک ا دینا «دتفوزا بودن ایأر یندیساشنا كلف خر

 جدنا وا نا هدنرلخمراترمصم ضعب کالفخ حوش ار دشاءاهسشت هب اشأب یدیع

 هش رزوا راصقم هچراب هحهراب هکردترابعندسرنم تاشخا عور هرزوا

 هد زرزوا هرزواقلوا عنام هنموصه یراوسقرهاوا عونصم نداشخانالوا

 ع ته هج اتیهرودل وا عضورلپ وطه راهراو ر دراو راهب رح یرویسراجوا

 صو هززوا هفل تع تائیه قر هلواعب مورودم بو او ار دف نوغر ای( ازو ترد
 ةو نوه اطفحم ندنموسهیر اوسراتفول وارل ان صف عم دنا هل |

 :زاوس نر هداربغ هجان یسولنا صع هکنوجو یدنا رولي اللوق

 ا داف هله> و نج هنو انابهدرب ز بواک مزال یلابساولاعا كنوب هلغلوا
 ۱! بویم هلوا یسهدناف تو هدراه راعنالواهدرعامزامار دشعلو ا هدهاشم ید

۱ 

 نردونونم عیار ناناو لیکشت ندرلطاطاس تالف ح ۳ رجیدعش
 زی راق دلوب لوصو هب هج رج بود اجو رخ ندرم هم هلهجو وب هروصنمرکاسع
 دتا | عج یتوک, ی شرک نسیرکم لرخالا عیب رهدن راکدت .|قیتحش تاصع
 ذرط e عمل زاغ | ترشابم هب هل اتهو قد واكس :شاب وا قاطرب
 تروم یراب > وخرج ا ؛داب ی لوا وری

 جو رحندنعانا ك :لغركائ دنیمت باب را كنیهاش دا رکاسع دەب راشو

 راع دن رات فصاو *# ردشلوا هللا خز جافرب فشاكراقفلا وذوشلوا

 گر درز شل وب هدنرلذم رات مصم ضع ق کا بواواروطسم هله جووپ هروک ذم
 اکدتا مو هشرزوا تازذ خرج بوزول ین یراوس عود یکیا اشا

۹ 

 ثربو لوتفم یغو>-كنابرع یدانهو شاو | لت: دنا تالف خرج تاب نیچ ال

E 
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 كناشاب دم هدنناک هن هر دول نیلیصم هلل دورو هرمنصع نانا ا

 تۆدا ماظعا نصمم دنا رال وش یدیشلوبعوفو یتالیهسا قرح

 هن ارخ كنکلعهدب ود ارادت اهن ه راح راهن ز هل | فب و یر اسو یا وال
 ند ہک سن ناللق هدننیعم كناشاب نادوبف مدلب | قیمت ۳7 ۇر هیلو ا تنس

 جوف حوفو ماط قاط بولو اروم ام كب ردقوشرکسعواردنالف و كت ردقوش ۱

 ناسکسبوئلوانیمعت رکاسع هناھذ یی یس دن دنر ط ماش تا ڈک و ہد ک8 توقآ

 .د'ےا راب وطو شع اهدکلروتک نت ولکچراوط هلا هدنام ك زو وز وکو كم

 تیشخو قوخ هنراع ا هل الد واقا یک شعار اورا وط لوس بولدک از وکو ایان

 ییلصم بود آتولف باح هل رلزوس تیام اولد ع یخدندفرطربوبوعارب

 یعوقو و هلرلدرافع هم وب هدنتح توی یت مهر دق وب یدیشعا ليه هدانزتب

 ده قا زادز رحم هدر رات ود ید ۰ هنا ا ناد وکو لک د قدال

 تا و ن ولطف تواو | ند تاتاع رفتم یز روم ۴ یرلتمه هنو کو ب كناشاب

 دكا طعف نم هلند تحاابق هدکی هنسهیااظمکانوب هلفلوا قح کان الا تاب

 نایصعالاح هسد ارل ا ںولاق ہد تم ذكر کی یشلہخ كغا م نالوا یو داغ قح

 یا وسع هنلاطم نالوا هد ك ےھارپ ا كاتمذ رد هنغر دنلوب هژزوا

 GAG ودنک ندنلود فرطنوم اکو بولوا لقحاش اب تگ ءدیاعدتفا

 ی الوط ندهربا دبابس | هسخ وب یش ان ند هبلام ترورمصهد هسرولکمزال قم وا

 قحهیلوا ق دال هدنهحقر هل رب دشعیص هدایز ندنف یاطاشاب ناد وه هسا لصد ره

 بودن اٿ نت از اع أ یس اھارم همهداننا هر دشا ويعود وز هل ماوه

 ییسایشاكملخ زر سهراب توو | زا هدننمک ل اح هدافا هاش( ,نادوبق یسورعمیش |

 یدلوا حقت تن رم ندرسصهرلاط وب ول هد هک اس هلل دای درر ردنا تراغوټھڏ تواا

 نادوو هدک دید زرویم هلس شعددلوا یب هس ا ئ ت كراس اهلا لاحو

 لمدن اتر وشمر نوعا كنو می اوصاو تداع ۴ كل زس یداشاب

 حر هر کاو نا هرزوار ارفنالب رب وپودنا دقع نروشم ساتر ود

 یدناوا ریذح رارکد ولو ر و
 هكا ارو هب هن رعتهج ٩اط محاط از دار رکاسعوا صار کصادنو

 بوک ار یا اولاجا هک یدب ا مواد بوی لا

 ادعا یناشایقدبع اش ان نادوو ژدرلشاوا ورد کا ی ردنب دا راز اس

 اغا لیعام-|یسادننک هلت | رفنرلپ ه لف ید هنایعفو روم کیک روا

 ام
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 رعنالوا تصرف دصرتم هدقدلاققانوق چ وا ه هرونم هنده بودا تع زع
 راج زاغآ لر دیکو هبل اطم دس رادرسص هرس ڏک بواوانانا:ندنراراس وی

 E اغناب 9 لبس درب الم یکلزم متر دق ارم جر مو ین رنک كنان رعهلب رلعا

 ا اک ندنرافداوا کا ترافیباج-ب اذآیرصملمواوللردبا

 داع نا ا ادا یجب و جدرمصء و

 || كد هل مان ملا رابببواب روک یر هب رورض تامزاول نن دو اب ر
 ۱ تلقا ورشمو تالوک ام هیس تان اوبحو سوفن تفکر اشم هو

 ۱ | هلرادوا رکشهاوخ هتفرافمندروک دلار م ییاسح رہ د٥ هل اددها شم ینابرط

 ۱ اشا .رازح هلبار lL عرقا و یصعت ما اغا فسو ندءاحوا یرحم ا

 اب او بدترت ن اور ذو تا4 نالکم زال بودب ار ا درس رمد اس لوا
 ۱ نالوادراو هتداعسرد هءذدون كاش دجا رادرح ۴# ردشعا لابار اهرم ص۰

 || «دنرورم نوک جافرب قحا بولوا روط.م هاه جووب تیفیک دنت ارب رحم
 || ندا تباصاهرمصم جاع یخدهدنتارب رح نالو ادر او ندرمصم كناشاب نادوبق

۰ ۶ ۰ ۰ 3 | 

 ردشلروب راعناو اهدا یکدلنا تنسد ندیصاعا بدلا مات تراسح

 رونو اع ورش هت اکر ادن هب دص یراربمدنو ره اسلک ك ایقشا ل هلک هددص هنن زب

 |] نداروبنداروش كر هلکچرایدنقیص یلبخرب ییالوط ندیلام قب اضم قا
 نک هنتمذیچداشاب دغ نکی یتح یدا رونارا زاهلسو یتزچ هذیلحء2ا

 نیم ۵ مس ایش هرکصند] رع 1 هل وش ردشلر دشععص یی یالوط ندغلبم ۱

 || هلکا روهظ هقا هسیک شب یرکی زوکیا كيپ هدنتمذ بونلوا تبّور
 | قانالاقهدنس هدهع كلارا قیاس لاونمرب هدودنلوا هباطمندنسودندک

 | اش بنادوبق هدد یا شم هتسا یتسل وا بوس کوب كنساءاق راسو كنبدناوع
 ۱ یدعش ردسزال هراب اکپنوسلا نوسراو هسراو ینجملا هدیک بوی |لوبق
 غلبه اجاناش اب دج هلک دممک ندنخ> ها كن ربمهدهشاضمتقو هل وب 5

 | ند هدف دراو هدیشر نکل یدلب ا ت٤ نع دیش ر بوزادنسرپ نوجا موق ره

 ۱ وملاحرد سل ید | تخ و رفیامزا ولو هعتمانوشقر هل رب دشقیص ن اوج اكو

 ۳۹ نا دود #



 1 ۹۷ و ۱ «

 رلب داک ءرصمهدلاحناشب رپ ونار هل وب رصم چ اخ هلک اذخ | لیتو ایم

 ءلرفص هک ههک لوا ردشلوا لخا N لاحوب ید جحربمایسادرف

 هورک یشدنلوا لاغتشا هل هم سه اغ ےا € ايها هدو رطوب ردبس هک یه وانو“

 هسلااشاب نادوفراب دابا نوش هب هرج یتفو رع لرد ادعتصرهایعشا

 نامه ویا فقوت چه قحا یدیشتهلابقتسا یعطارم نوک وا هچرک |
 ندنعیدلوا شفا و ظعتمو هياتم چدر ءنانلوب دراسته و نمک هنعا وا

 نوک لوارابدتن !تدوع امر ھم ایفا هورک بور دغا هلک كد هباتفاع ولط

 هل را لوا مزهنهایعشا هن هدنعوقو هب راحخمیینخرب هب . بودا موکه ید ەر نو

 یرادقمر وراب دلوارویح هکشک یرغوطورافوب هلا لدن یاقاو ناجا ما

 روم هسععلر a ء ردو كس قت !اورلب دت ا RY EEE طور هلا نایلس تۈ

 هنس رګ ییابسا یرلذلوا جارخا ندرمصم رطق كنابتشا نوتب نوتب بولوا
 مدآ هلی اناما باطندنف ر طك دا محو ك ےھارب | ید ہرکو ب * یدو ارادتبا

 هدن راک دت ااعدتسا یتسعلوا صیصخ لع هن راودنکهدنراگادیعص بواک

 هدافا یکح هل ر وتصخر هن رلتماقا هدر یرلک دتساهلرب تیاحا هش رللوتیم

 یرلمرونوا هد | هلو تعاجهدب ودیعاط یک هباغ ندنرلف ابق ای وتلو |

 قازفا ندنرپ ر هسیارلنا بولوا شفلق زم رش یرللکهرمصدلرک اسعوا ما قابو
 2 جا فسخ هل ارارمصا ززو! یران ایصع قیا |یناک لر هیمهدبا

 هنن ر ربع قر 4 ربا اندرا !یجدنأب ریس

 یدلوا ضراع ت
 بارطضاهدنناهذ اكنلخ ینالوطند هبرص هر ابخارخ تو ا

 ندیارطضاو شالت سکر ههدق دلوا لصا ومراسرابخ وب ویلا و وا نامجو
 ید یراعلناشدرب ح ورشم لاونمر لرمص ح اع>هدانژ وی« دشلوا صالح

 تیفیک لیصفت بواوا شلوار رحم هتداعسرد ندنفرط اشاب دجارارج

 ندرصمبناجكناب رع نالوا نکنم هدننبب نیس رشنیم رح هکر د هله جووپ

 رہ صم ع رم ندنکیدلر و م ا هنس اقر یراورصنالوادانعم ۱
 هنن دم هعدد یکدارب تح نوکحراتجز مدد روصو روص دنس رهبراثلوا ن

 یدناراشعا تع رع نصف باح د هوه ع قرط ن نسعهارغوا هب هرونم

 ندیفرش یی رط اطامتحا هدن راک داک 4 همر کم کم هسنا لاحت ید لس ا

 ندعورذ قب رطر هیت ااغصا نکیشهل وا هبیذت یراتدوع قر هلو اورد هماشج ایج
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E ‘Jروک هیدو طابتتنا ندنراخ  AE۷  

 ۸ A فا

 تصمیم و رد تاوان او ھا زن اه ادراک زا
 تدم هناوا هناا یدنداروا قزهلوا لاکرب هقناضم هسذا هدنداعتتر دبواوا

 0 ا دندفرطربو هنغیدلو | لصاح تب روبحهنعب زوتتاموسر هنوکض پور اجت
 | خراج یب هنکب دتا جاعزا هلا تابلاطم ضعت یراج دناط كب لیعاعسا
 نک دغ اسف هح رانرب زونههل صالخ ندتادعت كنا ما لاهاو شاع ص

 ۰ ردشالتاب هککز وا قلخندش دالش اب هفلوبعوقو فیل اکت هلوقعوپ هن
 ینا رما هل هط ساو یرلسولسنوق متعودهب ردنکسارول هیسورندفرطرب

 تعدلوا یس ەر اول رک هلکی حهارپ | نحنویلوا یلاخندکع اداسفاو لاالصا

 || هدانناوت ی الوطندراپزس وازنم و هکوبلاح + ز دشمک هلات نار رح ضعب راد

 ۱ ران دوع كن اشاب نا دوق هدنروص وب ںولواہرزو ا قاچ یس دو

 وا ریه انفاهد ندنسهشاستلاح هشرولیغار ,هدلاع شوشم هل وب رصم

 فر هنلوارک ذتیسارو هدنداعسر د یخ ۴# یدرلب !ناهذا شدد یجدیتاطخ الم

 ادتف الا یوق فقاو هب ه رصملاوح اهدلاح کی دلکمزالیتدوع ك اشا نادوق

 ۱ تحرص م و دردمزال یس هن وقت كني اولو ا هل هل و هدرصمر اوج كر زورپ

 | اا ماشو هاش اپ دار ازج هته دده رح یس هنس زو یک: اوبشآیتلناادیصنالوا

 | یا باخو هات ا نیسح لاطد هدازاشاب لع اخ مو ص >تراما هللا

 دنماظن هندا لاا شع صو ۹ هب اشاب : نام ظفاحلینارب اند اععش كن ارممرمم

 1 هداز مظع ین ایعسبحاس صراصحم قوه اشاب رعهدازردقلا وذنالوارومأم

FF 

 یدییلغوب+ اهدرح هل تلانا ماش ساب ارط بوتل وا هيج ول ر هب اش( فسوت ر رو
 | 

 ۱۰ موا هلاحا اشا , مهاربا ندارم رم نالو! فوق وه هب زا ج یلاوح

 یدناوا قوسرک اسعولتیلک هتب رافرطه رج بواد روک ت اکر دت هسیالاحهنره
 ۲۳ ن ی کوب لمعاعتا 2 کو یدلبار ارور نفثلاب ی داشابنادونوو

 هب ادعا هل اقم حب وفج وفیخدا مار اسو
 | نی شدا یتشا ناب دت |تکر

 ۳ زوک ىج ر نوا لرفصک هدلالخوب قن ا# راب دلا یرغوطهراما رها بولک

 ناببهدرب ز هک هلن ودش رای دلو! لصاو هرمصم هدلاحانفكپ جانب نسکاا
 | یاشاو لاوماو لنقن: نکا بوروایباخءهلفاقناب رع هله>و ینج هناوا

Re 



 KF ا

 هدنراف رام دص زانا هسا زات ساک« ا ورانولو ا درد چر

 رانو ساوا سطاح هب هب راحالاورا هيلدا تماقا هداروا بوئوا یمن تر |

 نالک هرچوک لصاورواک جب وک هزب كع اهلرت یرمط وامازراب ادایقنا هط ون ۱

 تولواینهدام غافر هکب نسخ هلاك لیعاعس |نالو از رانش دی نعال

 لوبف نحره وت هلې حو و رکا ر دون ید بسه رمک لک | مایق ه هنر اح لا هت

 مدد اه راع رکیغا ۳ هرم رازعش دایر ق ر هش راق هت ایع Td هست

 هداراو رهاكسردبا هملغزب رک اورارواوا قعس هنر اما هزار دباهءلغرادارک

 نکسرزتسوکر رر زک د سراب دوزکسرریو یرمهرلبصن بودن اود رک ه را: درذک
 هدن راک داما باوجدر هلتر وصول بول دزرابا دایقناو تعاطاهتروضص رهیدزب

 مدلک هکمروکش یا هلب ادوخ لقعكرانا ی هکی دی د هکب لیعرادرنف داشاب نادومف

 سواری اتا طا هب یهان داب ما مدلک هنماطذ كنسارو هرزوا یلاعهاومناد هک

 تارب رح هد رودنک هلتروصوب هش وب یرااب و دسر ازا تعاطارک اواھف
 رخو دهزبابنمهاب هرکصندنوب نکند | لوبقزس كدابااجروفعرب هدقدازاب

 سزنموقدنخ هنفارطارادامارتاد كنهزنحو نوای روک رکسع لیخهفرط
 یدلرب ومات ماکصسا ولت ریدتاّفح

 یسلاورکیرادد هل !لرع ندنکلبلاورصماشاب دمع نکی هدنرخاوا یم هنس زو یکتا
 رز

 یتفیکت ودیک هف رطل و ایدنفادجت یسدح وتکم كناش اب نادویف هلن تار رکو

 راد هغ دلو هیجوت هنس هد مع اشاب_یددع یک ق اار صم قر هنلوا بص

 هرزواهدلپ تاداع ادا یدہعقجتاںولوا شاک تارب رک ندت دا سرد :دلالخ و

 هب دب دهدلاح وپ و بودنک هتناكناشاب نا دوق هم ا ع انتم ندع یچ هب هعلق هلن |یالا

 بوی دمرول ماقتناندا دعا دوخاب ومرولو اد رداک د شیان كمرتسوک تار ادو

 فصا و ین ارع بس كناش ادم نکی × یدلیا تماقاهدرار داح قر هقیحهراناتسد
 لیمحوح رط هب یکی ندنکب كنه رصم یا رها هکر دنارب ره هلن ون هد زات
 هحدقایح بواوا هناهاش بولطم نفخ كن هقاش فیلاکت یراکدلکهدنا

 راد هعمطكناشاب دمع نکن نکی اراش وا مشی هل | همنستناتع وب رم اھا

 ضورعاب هلفلوا یر دوهشم یرالوم أم سکعبولوار هاظیراتکر ح ضعب
 ر دشمن و انیمعتاش اب یسبع هنر هم |لزع ندنراق دل وا شب اع دتا لر عرض خو
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 | یدبع ەد هدمز 5 E 0 كن نسح ردشمردنوک ضا نوا ىلج

 1 ا رلد ر دلک هرم بد اعم ید رب رب دوو اشاب

 ۳3 هوفن رک دهرا ول هدهسباشاکمزالتکر> هش رزواایقخا هن هرکصتدن وب
 ن نیر وا لاکر ید هلام هةناضمبولوا مقا وتاغلت ل یخ دامه ك رکو

 8 2 اما یکی نسحو فلآ اج“ یکی لیعام اب بود ان او داشان نا دوف

 ۱ یبلیعاعما اباطخ هب اما هلج هدعن یدلیا سابلا راتعاخ حد هنسکی اهلنا

 ا وادب والام سک ر هو ا ه راحت او تاب کوب هل رک هلجم
 7 ںرح لصترسفرمصم یسضعیندنرام ا هدک دیدر دیلع ا تفادصو ءتمدخ

 | دو هک دیروو هر اسر ان وپ ردمزال مذحومدخو عابتا هناسدارولوا

 e رغوا اود هل ایست هنوکی کیا یکاچ هپ تالنوکرب سک هاب
 > ورک ايشا بفاعتم یو ٭ یدلغاط ساع هلت الاحو ت تولد نيالا

 | فالج یناوارفلام یراةدلوا شع اراخداو بوروتک هب وزابن رلتوق راو

  ولتیلک بود مب ز زو هرلب رفعو یدنحندا وابنک و تاک یرسرسو هناب رع

 | یو وس یراشج ا ههدعمهرزوا | لب موده هرمصم هلیکر ادت رک اسع

 | هبباکراهنفسیرایبثویاق لاحرداشانآ دوبف هدآ کلر ورخ ښددلواش هک

 1 وا هنب رفح قدنخو سڑم بوروک هنس هیحات نیطلارد

 . .یدشوا تردام مس . وقت و ماکصسا تونل و العنرلب وط

 ها با توت ناوبد هلعج کلم نایعاواممااشاب نادوبق هدلاللخوب

  تلطیمادوم هصالخ 3۶ یدلنا ت ارد ار ی نالک ندنفر طالب : دا رحو

 E نالوا شعلوا تراغو بهن هددکر عه لح كناشاب یدبع هلی ا لص
 | هکب نتج یوادحاشاب یدبعبوا واتر ابع ندنس داف | یراکح: ءدادرامابت

 | لصنندزب ییایشاوب ۱ رانا دك نس چ مک .دیرد نیسرب دهل نسهدلصوصخ وب

 | ماوجهدغ هتشااشاب یدبع هلکءدزرول اه هل نران !یخدزب هسارلدلا ےل

 ٤ هلب وش یدلرپ ورارق هفلزاب باوجرب هرلنا هرکصندنو * یدیدردوب
Îا واهدعاسم دش راز وسم ول نسل ایلوبق كن راهن وت ناماو رم یردوصعمر  

 ۳ یخداشاب نادوبقو بواک هاروب كبدارعو ےھار اراک هلط کلم

 سر ادعامن دربصم ےلقا ۵۵.1 بودن | لیصح نام اهوذع ند "اطاسقرط

 ۲ بصنمررپ هدنروصكح هلس هنیک هل رلعابت اودالوا هش رود کسو اراز یسا

 ناتا | بولک رسم سند ازفسارکا امار ا هیلبا لیصح

 3 E ا عو 3%



 < ۷ ٩۳

 قدقارب هناطاسضرع یرحرزایعو دج از و یکعا حالها |
 رک دی تسکش یزمرلضرعو تراغی نر الام یدلاقزک کی | هرلن | هسا زمی
 هدر و شلواهدراندیتنفرلنوب زکن دلباتخورهربارب هل رادالو ایا راځو

 رکسعید رس وا هدب ويز گن راک دتناوب ردرلشبا شل شا]

 هر | رکعلقوحو رکسرعساغ | جبار >او د رط ندندالب كهازا یز بوردنوک

 کلا چ ةر هنف تماغ لاو ES نه ۴# زکر ویدا هداخا یر

 روهشم هدراددر ه یرلترا ھم هه راب سو یرلتعارهث كن هسصمر مر

 صالنخسا یکلام نالوا شم هئلار ۱ اشک" یک رفنالو مز الورس ردقورعمو 1

 اعلا ضصعانتمهدننروص تدش ءاکو تع لمهاک یک كنوب ردکٌیاادرتناو

 ردشمرپ وباوج هل اح رحودر ی رامالک اش اپ یدرعمدک دالک یرلئارب را

 بد د رده هجر > نواه د يجو اا شل شر ویکی

 كکي نسح هل اب لیعاعساهک هب ولعیا ما هدقدلوا لباقم هایم |

 موج هنهورک هب دڅ نالوا یرایعیبط مصخ بودید هبهبر اختر ادتاردیقاط

 هنامصح تیاغقر هوا لاعا ك رهولاعشااغوو برخشنآ هل

 مو هه رزوا ایعشا یک ی اوهر ید هاطولنامع ندو رطورب ,دنعوقو هبر اتو

 ی دفرطیک ایا سد وتءاعش نالک هروهطكن انا یدبعهدرمه یراکدلیا

 نداینشا هلتروصوب ر دروک ذعهدیربج خيراتویدیدباراشجا قیدصتورک ذ
 نوشروقرپ تکی لیعام"ایخدندفرطورب هد هسا شلوبعوقو تافل ولتیلک

 شل هری هلبا جلف ندنغان ید ك نسو شمقیج ندنغانب بوریک ندنرقا
 هلی ال بولغمو بلاغ هن ندنغیدلوا شوا دیش یراهدازردارپكنااب یدبعو
 یرغو هرصم جدیهاشداب رکاسعو هن هج رج یهاطایقشا قز هیلو ۱

 بهذ نضر ی اشنا صعد دكناشاب _ یدریعءد,یص ول راک

 هب هه ر هدنا یددلوا و ر ك لیعاعس ا #ردشاد ا تراغو

 یتاقالمیادتا هک رد شعت روک هلا ااش اب ن ادوق "لر هلک هر صملاحر د بوش ۱

 تلخ ندنف رطاشاب نا دویق بویمهروط قوچ ندننپ دلو اح ورک قا ی دباوپ
 سکرحنالوارادرتفدیسهلوک هرزوا كغ اتا وادم هنسودنک قر هنلواسابلا

 بولک هرمصمهدنا یکی دنل هرات لیعاعما هکنوحو ردا هک هناخ کب لقا

 هدنګ ا رمصم ود شارزو ودرا ندنکی دل یه دلوا هز هدوکر جم هرکصدت ا

 لرکسع یک هدر دنکسا ردا شالت یس داشاپ نادوبق ق بودب | نوکتتداوخ

3 



 و

 3 حر ی سا نا 1یدل هد درک لک را اب رلعلوا
 را یسکنانواكا اموت هدنعلم ایک "اقكنا ور وه هل رم تلکب مهار ی

aهر نکا اشا .هکنوحلوسلا یدلن دال هوس فک ی اکدتناز ۳۱  

 اب ك ےھارا هدنروص ول تولوا سز یاری قلا کیه رب

 e كناشاب نیفلوایک لیصا نه تازک وندنغددل و | یی ؟ و كنالد هیهلک

 ۱ مز یسعا 4. اطهندکب مه مات یب واطم قر هیلوا ىح هاوعد نارا

 | او تاولوا و ی واک دلار وک

 1 - ردشمردنوک هاش ا بوزا ت ڪا هل ه>و و یجتدیدنفا

 یوادح هلکی لیععساهداشاوب و
 ۱بواک هت رلفر ط4 a نس

 1 | هر عد هح رک

 مورو نواه یودرا «ددساا ا ء3د جاقر هدننص یرالک

 | هدندیف هطداح یبیلاولوا بوتلوب هدفرطظوراقوب هلب رایج نیکد هیحگدبا

 ردراشم ردنوک مدآ هاشاب ن 7 ادو دان وص نادیتسا مصوصخ یرلثوا

 ا کز < :دزوآ اه وام یودرا و ۵ تو

 | تیفرط لات ها قمکح هلبا عوقو هب راج دنن ابفشا هل رکسع او دهدلالخ و
 || اطاس و هست رارداع اما تویلوا طاهر تاۋ ولو نا

 ۳ a و هب اشا یرخ ا ا

 ندنعح او e ب

 ۳ یجدلوابواک e ېدع ندنفر طا را هن رزوا كنو

a 



e 

 | ا هب ودنکیتاصوصخح نالک م زالراده هب سصم لا اوحاویظنت

 رازح نالوا من ارا و یسا اوماش هحدقا یصوصخ یسفلوا مار هاهرصمهلرب

 | | یدنعتولک یارب رهن داعسر 3 دىدى ىا رح هناشایدج

 هءطدنواو رطافراطق چار هب ودنکے ظاتلاد عب س هب رورسعمزاول كناشاپ
 نالواشلروس بدتر ندن داع سرد هعشبندک درب وتآ شعاانوطیکب او رنز

 ید دا وا بارطضاو هت اضمراجود بولا لصاوه ودنک هل تفو ه رخ

 كن هدام وب و یکیدرب و هجا هسک ی للا «دنعصلوه دز نت صم لار دیتا
 ییکحهد از ات بناج مزع هلا حاج لاق یخدیمودنک دنا یییدنلایسهفرا

 نالوامهاو هدلاحوب نکیا جات رشک ف راصمقلیخربمبولوا شارپ ص
 هدنښ هرغ هدعم اید 3 ردشع | توعد نب جی رفآو ناسک هدنعجح ق وبشا

 | هدژرداحبولوا لصاوهرمصم هلب اهب رب رکا عی داشاب شب وردواشابیدبع
 | رلیدلیا تماقا
 | یرغوطوراقوناغا لیعاعسا یسادنهآاشا,نادوبق لبا نارا دفع داش اوب
 | لاسرا هتاصعیوسهرزو| قلو! نواعم هرلنا یخ د هقرفرب رکیدندنراروبودیک
 | هن را کاج كراجت هلن ااشاب دم نک: یسلاورصم هدلالخوپ و #ندشعلوا
 اش اب دهند نک هکر د هلهجووب یلییصدت ردشلو اتبع لؤ ر هد هگگرب اد

 كناشاب هدلاحیتیداوایلاو ماتم اقو دابلاعیش كب ميهاربا نکیاهدهب رینکسا
 اشاب بولاهسنارف لار ك.تردقرف ندراحم هرزواقلوا بوسع هباسح

 اشا هدنراک درب واکا یدیرادعم نالواقاب هدنتمدلر ات اع ہک لک ورق

 ار دیمهدب|هدافا لاح تەح هسنارادش بود اه !اطم ا

 | اشار هلکلکیرلهنیفسهدناضهر لئ او اراشج ارمخآنوب دزرب رب و تقولواهدنوسلک

 یلاحتعستح هنب ندنفوخ کب ما | هدک د تس این هعقا هل اراض >ایراجت

 بب مها رب !هدنرلک دلک ھکبےھ ارباقرهر دش واص هل الءاو تیل بویمهبلد وس

 ليذر بنام ایر ها دمو دف هاش وی

 هدلاح وب قر هر دشقیص یراج نوح ا ءسقا شا یدندفرطرب ور بد يا

 كي ھارا قباسلاونمرب بوک ر انفو ۷# وول بولواربعو د درتمر اش
 شلاق هنع توکسم نصب اراب دار وکم یل وشک هرصماش اب ناد مقهل ارارف

 رو ذم عليم هسدل وا نی ہطم داشان یلاوبو هزودقلاتروا هک اتقو ید
 تواک هیضعاساب رلیدلبا هدافایاح تعیق> هدقدرب دشتیص یراجت نوجا



 تر
 نهو نون هلسهدابز ندنت رحوعضو كناشاب نادوبق هب رم "یاها

 RES الا دحق دنا وا دا راب دنتیصیراک دکح دنت و ارم ا تولوا
 Sk :کملامكکب مهار هدا الخ و قم ا##ر درام الو الاخ ندرارکن

 ۱ لو شار رذلرکو كنالرکو شارپ دنتمصیس هجوز نوجما قمراقیچ
 || تام هک شرب دتا تخورف ەد الات یراهرناسیایش او یرهلوکو هن راح كنارما

 | ۴ هناتنارلکتعانقهناسحاو فطا اون وط # تب # ندنشیدلوا یلدا
 وا كر كل صوص وب داد و رااجرند رادک قابیا هک دروک مرک
 e ره هل و هدقدنلوا | هدافاهیاش اب ن نادوف ندنفرط هب رصم یالعخد

 ییالاح) زا دک له هک وب یراق نواب > هدنتفوا هاو ندنرلع | هلخادم

 ۱ ا ج نامه بولی ص یاج ندنراطءارادتنا هت اکش هد ص وصخ رههدودولوا
 ۱ ردشعا یس هلماعم ر دک هل ا راربغا راهظا لرهیمرب و

 قا 5 a هدک دلکهب A نوم

ies 8 لپ اس ما هل رک ند RE نس a 

 اىت دور امور یر اصل لود هکنوچو شعر دادی یربک محمر

 ولدزدر >اعند گی سرویس ار ت و ار بودا ریس ها سا لک ی
 | یا ولی اكر وک دونو یهیسجتاعوقووب هل" ب2 یوا نکا واش تاداقتعا

۱ 
| 
١ 
 || هیبنحا راظْا یفادلوا ىس تردقو هینیتح تایح ناكا كن هیلع ۱

 | نادوق هدفدل وا لصاو هتداعسرد هراس رابخاوت ۷ یدلوا شه ریس وک

 | ادار یارو ارم ف هر هلو وام رورام هدهناک ولم دز قم دخكناشاب

 |لاسراو ناس>ا رات ءاخورلکروک ید هد . رومآمرپ اس و هب اس ناف رشد هب وا

 []یشندکتب تیزر رفكنهب رصد یارعاررحت لاونمرب و # یدلروب
 ِ 1 رد اےس 0 ورا لس 2 و 9

 ۱ ۳ و 9 ات 7

 نیت ید بناکر ندنرلبناک هیساح شاب هنتیمعو روم ام هرصم باج هززوا



FFیک و  

 كچان یر دلو هنادسا نور ارم ذم خرم هل تلافکو د هتك اشاب ۷ نادوبق
 بولواندهت تار اتعا لصان گل نم اه شو ۴ یدلق همت فاو

 هلفلوارهظایتددلوا دیغم یباشرب دیشب ندلام ی الت اهدوهسورب | رر یدعودوجو

 ج > تراماو قلرادرف د دکنوح و##یدنلوا بی وص راض | نیبیسلو الوت باک
 یرلیص+كنا ۱ ار اسبولوا مو دوعوم هکبن > یوادج هلک لعام

 مویلاو یراق الات یک سیب ندنشدنلوا قیلعت هم راوورو ااا دژ
 یداصتار ن کر ولکهد هسا ا الاسرا رک ردا ندر لارو رلب را ۰

 هنب راو دنک ی رللیا 1 و یس هن راتو او ھازا دا ینتدلوا ن رک
 ندنکللام تب لیعامم اقا ادرتفد هلسح یرلقب | رخ اتك رانا نکل یدناو ار رک

 شخلوا ماست هند هب رمصمروما دعو لح قر هنلواهلاحا هنسهد هع كب ىلع |
 هنجارخ هل رصملجم ن زسکمک یتقو 9 ید جج تراماو |

 هدنجما بوجآ ین هناخكنارما ضعب هقرفر,ندی رکسعدلالخو بورد شهوت
 بیدآن لاحردهدقدنلوارابخا ه اشاب نادوبف یراق دا و وف هبا غب ی ایش ا نالوا ۱

 یتدیسودنل هرکصندک د تا لاسر ای اشاب دج یسل او رص م نوح ایر ا هن رتو ۱

 دوشم هدعب بودی | لتقیرفن ی ناناوب بو هنم نام هدر هدق دقیچ هقاقوم بوتا |
 ردعتعاسرب هلا تع رع هنس هناخ كت رکپ حس ندناو تراز نیلح

 رپ ت نل هناش كن ارماندب ارا رر اسو تاک, مهار اوشع اتدوعهر ؟مدتیحاصم|
 توعده هعلقاشموالع هله>ویتیدنلوا ناب هدالابهکنوج # ردشمردتبآ

 یخ داش اب یلاو ندننکی دل هک هد هعاقرب ارپ لب اش اپ لاو یرکب مش هک یرافدناوا
 هدافا یتقادص كن رکیزحش ہدکد اک رم اش اب نسح قر لوا ظوظ ع ندنسودنک
 صاصتع | هنمودنک هدنند نانا! فر رشت هه اتهرک ون یخ دو هاکت اهیواو
 هرکصتدنوب ۴# ردروطسم هد هب رمصع راوت صع ید دلو | شعر زراو |

 ییدأتیدزلن اهل رای صعود اابن.ا ندرلن کد ضب دیار نرگس

 هلهحو یتدلواندنر هح 32٤ دق تا داع راب رصک+ هو ردراشش وا فب وکو

 ندن اڪ | تعنصلوا هسا هدنتعنص هن یر ر هو بولب اب هن ار ص۶ هیرکسعهفناط 1

 هنعنت ردا باسحیتراجحت یکنوک لوا بوروتو ار دق هماشخ او نوک هتناک دكر
 تیاکشندنغددلو ا ر یرلک دمروک كنسلاها رہے٥ هدنرلو دلو اک كرش

 هسرواک یر ندب کمک د كي lS اا

1 ۱ 



۱۰.۰ 

 3 هدقدنا وانایمرد یسهدامقاعحریمهدعد 3۴یدلنااساو ارجاییئاهبشتیرلع |

 | جات هب مصم هسک زوبیدکرحوینبدلاقنوک یکیانو) هتتکر حنامز
  هرخالاببولوا قحال تربح هب اروش لها هلل ادقنو تفونادتفو قق کو دا ۱

 تشهدزادنار 3 1 e زونهقحش | ی دارا

 3 روح هک ار ارف دلع مان بهذلاةب رج ارارفنداروا لاحر د نجوا
 ا رب رك هب هعلق را هنب راق دوا عیطمو باتا مما نوک ل واو

 1 ۴ نوی درده وا" نو نا “هدقدناو اتأ اره هد روضصح كناش اب یلاو

 ۱ یدیشلزاب باوج اقیلعت هنب روضح كناشاب نادوبق

 ۲ ر هنهودق بولو ا لصاو هټس هلکسا قالو هدننامزوس دھکا شاب نادوبق

 | اش اب نادو 5 *رلب دلو ا نون سان یک ش لک نامز یدهما وک هدةدنلواتخادنا
 || مهاراو لوخد ءرصم با الاویالا یساد رفبویل دهک هوا وددصک لوا
 ۱ ۱ ۱ هددعاو تودیک ه ارس ی هد علف یخداشابیلاو یدلبا لوز هنغان وف كکی

 | دش رب وار سکر ه بواوا نامطمسانو یدلغاط هم راهناخ رلناو| نص عم
 ربخهناشاپ نادومفیب د رار ارفیرغوطورقوب تی

|[ 

 | روم هبیتهتغو ڭا ج دل د هژرس هدیفس 2 ل رف هغطة شدنواهدنررلک درب ۲

 ا اوشن هنن ران رج تاموراخذ نالوا یصصتسم كنا ما هلکعا

 ٣ ردرلشع | هم و
 

 ۳ تاعوقونالکهروهظ لد هتتدوعندنلوخد هرصم كب اشا :نادوص %

 | هد | و قباسلاو :مرب هدنلوخ د هرصماشاپ نادوش

ST |تار ۳ دج هلی | ی نالوا  

 ۳ لع رهز امماجوییرکب نت ور !تادایب

 ۱  هرکصندک دتا نا داش و تفنام هل اهنا ۳3 رو چ ا ی چی یاو د بیترت

 e رمو یقلرادزفد هلیفاقنا هلج کال ریش بودا تروٌشمن کا حرط

 ی وولفاجواو ها رعارفت قلا هقشب ندرلنا یوا واد وعو هکب نسخ هل اك لیعامما
 هلدناحم ندنراراومها تالسم كنا يعش اد هبا ی كردن !سابل اراتعلخ هراند ااضتقا

Ess 



۷ > 
 اش اپ نا ذوق هیلعءان یدالب اعدتساوراطخا یتسلکمصممدقا نارب بو ردو وک
 یارطاو تک رح نددشر هل االما هتنافش ییهروصتمرک اسع ناروا و
 اشاب یلاو هدفدلوا ماشخاو یدلبا تم ر زعهرص»بناج لر هدزوک ی انکاو

 یدرب نه ر ور ا رطرش تاون هداضتقا نیح

 دلبا توق بکه ن یرامکح ککبدا مح هلا كن حهارپ ایھاطر .كنارماهداتناوي

 هنا دیم هلبغر كرر دا ادنرلالدهدرافافوس و دردلاطب یخ نا ابقترا
 رای دلش اب هغلوا ردکمیلاها بوشو دی انفهنحم ا هل راک
 ةلکی مه اربابواواش ك هذا ة هرب رحق رکصندقدلوا مرهنم كبدا رم هکنوج

 هدک دا توعد کی مهار بو هقرشرب هرکو بید اقوزوب یراهراید
 او توادع بسرلب دشراب بوشاو هداروا لر هاک دکب مهار

 قرمروط هدر رب هجا وط هکلب و بویلوا كم اه راحت یضرغ كک ےھارب ا
 تدوعبزروت دح رسساعوف ی لص م هونلصت رھ ردا دلاکم هل ااشاب نادوقو ۱

 تروصوب كدام نکل یدباو ید می ی آر بولوا ترابع ندکلیا

 یدلبا ر 5 در ٫ راح بويعا لاتتمااک و كر هد ردنواخرونبجنیع |

 ییشرپ همش ند ةلناشد رپ و تع رههرکصن دنس هعاضا اش او لام هح وب یکرحو

 یرلتعاج كنسکیا دسارلب دشرابك دا مھ ہلکی مه اراک اتقویدلوا

 هلرص وص> و یلاغا و لاج و اشا و لا وما یراقدل ون بول خاطفرطفرظید ۱

 تراغو بهنینامزاولو تاناویح نالوا شفلوا كرادتو هیهن نوح حریم

 رای دلش ایهکعا ۱

 بود اد ودس یررب كج هلک همخذدویتیرالوب وصنوجمنیضتیرصمو
 ناکرا هلا اشا یاو# ردراشعار ادتبا هبامغ و تراغیرال عر اسو قالوب دعب

 ندنرلقدم هعرح هر شط بواوا نصح هد هماق هسیا یرایضهب ند هب صم |

 موجه هلت دش هداب زلاهرصمبولوا هقر هقر فايق اک یوکے نوا كلاوش

 هلل وب ع ویشیربخ یلوصو ك اش اب نا دوبق نوک ل وا هشاید |نوک ی رلکدتبآ
 هدهسا رای دتا ر ظر ن قر ففیح« رالشكسک و و هرلور اتم بّولوا نونم سا

 یدښاغرز وک پولوادنشمو د یزراظتاو اک ق
 هدقدنالشاب هجو | هب اقم دند هعلقو هفت ارلب وطندهازوای ةسوایدنکیآ

 بوعیچ مه سو هرهرانمهنب لاحر د قرهلوارسشیاسمو بایحرف سان ۱
 kK دلک بر رو هنلحاس قال او نوا نفس دعطقدنح هدن :رتکدت | رظن ۱



 , | رخ باش اب نادومص هلی انا لاح مد او نام اش اب یلاوویدرو ]| هب هعاقرسحالس

E 

 0 5 9 هدب رف یہ هیصق 0 هدلم E کی قطصم

 ۱ ۱[ كنح بک و ترعشام و ید رب هلک و موعش

 و ك ۳ 9 و و کی دلبا نر ید ترا

 رال ۹ تفاوت AEA عال موعش هاب 2

 یني رلتامهم هلجاب ایت هورک هلفلوا نازو هشناجاش اپ نا دوبقر فظوزوف ےس
 | مانعا یهاشداب رکاسعی زاینا سلافنهلب رللوا روبگهرارفبود الر

 ۱ وضیراب وط هعطق زکس ید وانفاو قارحایرانیلوا نک٤ یلقن بودا
 3 نس يصو هود نالوا بد رَ هبه راع لع اغ اب نادویفهدعب *ردشهلو املا

 MR رفظم و ب ااغ« ا و ماکس ابوعارب تاو سرا دععر

 | E ۶ که تعاسترد نذ هدر را وب ردك تدو  هدیشر هدلاح

  یاطلسرکاسع,دنراک دتا مو ها هناحوب د تکر > بود اعم هنب هبرصم ۱

 ا | كيخد ۵ هرک ول راوارصم هل راع | هج هذ رارزوا هل و و هلن قم

 ۱ زدرلشم اکج ورک نوش نوت بولو هدناح انف

 ۱ اذ هيه هد اٽي: هدرا رب قاراو بوش ود تش حو قوخ هنت هر میاهرکصخذن وب

 ا صع ندارما کإاأع بودا تکرح هلا هر ر رعد تعحر ,E ظ ہرے

 | دنر رب یلاه | ںولاغوج وکتقک هدرصم هدنرلق دقبح هنس :اکسا قالو یراحورع

 هد هس |یدشو دهنس هيعا د كع اط بط یب راو E ھار | هملعءانب یدک

 | .لعویییعاق بونا هنس ود 3 ترعهط ورغتقواش ا ییاوا ارت زیدمهلواردتعم

 ۳ ا قحیدط !شلقهنرابیرلب صد طءفو شع | توعد ج د ی اشم

 3 BE كناشاب ندهد ر دلوا سم هلحاص رار هلا تب و ۱

 ی حج ودع ك

 نایه ان وتواک dla یواحواو 2میاشمو اع موہ !ا لعهدقدلوا حایص

 1 زانو ساک ها قاعسر 0 واعیطم ههاشارد وههالاب کرد قایعس هنس وک برظ

1 

 | هلا ساب نادیمارفو هلرهر لر هلک وف ح وف لاها قانصا هلکعردتا ادنو د

ر هلبرپ و نامابواک هب ود dl اناما باط ج دیس + ر ندا ما یدلوط
 1 ل

 ek یوزاد لوک *#ِ



۱ #۶ ۵ ۶ 
 نرو هدر لب ناعذا ییغدلواندداو» تبلت ا ىد

 روک د ههدیتر هج جرات ور دتا مرع هب هب راحت هل !نالعا نى رلتعل امده بودا |!

 هود بویلبا بصف غاوبشابییدا سو بودا لیکشتودرارب هلاهجو ییدداوا |
 نداوف هرکص ندک دنا مطد یل ول یکحدلک كناشاب نادومق هتک رح هنف رط اا

 رکاو یس اتدوعنولا هسا هن بل اطم نالو اره اظ هل ات ور یبا سخه اشاب /

 کود اترابعندنوب ها ی اهنلزوسو ییح هنلوا ماف هب هب راګ هسازع اافصا م

 هناکرادن هنآ شالت لاکو راب دبا قاغتا هدنرلزت هرزواكلردنوک کا |!

 ندنراد دلش اب هک |تخورفیرت اضذنالوایراظوفحورخ دما بودم رشت ۲

 دهد ادّوم د اوف موق دنع موق براصم*# نوبلز وجو ا رر اخذهدرسصم ||
 یب رایثاسلافن ج د ندقر طرب ورابداوادفتسم ندا زوح وا و لاها وار قف |

 یر هنایش التم تکر ح وب بویلوا یاخ ندکما افحاو لقت هرال ضد ||
 راثآ هدنرزوب بودیا ثاریا للخ هنم رلتمظع نالوا هدمانا رظنتنب زودنک |

 ناعصنس هربق و رک اسعك دا سه هئروص وب دیار هل وا هدهاشءنالفخ |

 رار یرارادمان كنه رم یا ما ید هدننیعمو یدقیحندرمص»بودا ۱

 نادوبفهداتناوب هلصوصخو هدفادلواریکل د لاها ندن راودنک قع ای دان اتمع
 رسصم ءانب هنغلدلساب هنها قلخ یلاوحالراهمانتلا دع یکی دتا مشو كانا

۳ ۲ 
 ا

EDE 

 هبلغكی دا مت ول واه راو رب قر هیم هوا باقل نمط ىج دندن لاا
TTF 

 ررلوا یلاخندکع ارمذن هن ذاک ندا وح یک ش ایا طیض نس طق ةوفو شک آ
 هوا و كن رکب ی هل س هب امم هدب ا ر ہم هب ,هعلاطم وب كن ر ویدا“

 فاو عضاوت .دایز كم : هنر لودنک بوراو هر هناخلرپ درد میش وكنمورععیش :

 ندرلتکرح یک كابا ث ا دحا هو هل و کر و قعالقانا یییلاها هرکصندنراهظا "

 كج هلک ندهرقاشاب نادومق هدف رطورب ی دابا هاو شب را هاو ۱

 هنسو دنک ی ناکرادنوب كارما نکیشنا فو تەد دیش رار اظ اهن دورودلرکسع ||

 نده رمه یارحاهرزوایکیدتنا رب رحت كقصاو هک هل وش بواوا سکعنع ||
 دىنار ع حاط رب و بوعي >ندرصم هلن نام2 ورک اشو اا5 یم هنادزوما»

 لر افا نا دوقیراد دژ وا هدنرکف قاب ی دیتا ودنا مچ هاش

 یتیدلوا شعار ره اددح نامه نویلاقتقو سک تان را رک اسعیازا ||

 هع دقه یر ادقمرب كن هب رکسع فا واتر اشو یراوح فن كد وی رغهر فن كس ۱

 راوس هنناقس هللا هیقاب رک اص هرکصندک دما عضو مراسم نانلوا رفع ||



 ک هلتروصوب ورابدب ار ب راقج اب هن ندنرلرورس هدن راک دتسیا نی رازوس
 ب هل |یفارګ ا ند ه رصم یا مما نولوا بدو لئام هباشاب نادومقیلاها

 ۱ )تور یتروص كل رندا نانوار کد «راب دل وار د ای یتیرللاوز

 قروص یداروب نالواشاروم لاسرا هببح دالوا هلکلروک بسانمقهلوا

 رووا دارا هدرب ز هلینبع

 : <  یتروص یداروب 3%

 ناو رخ تفي رمهلاو ویلا تداولا فم رمفلا ناف فلا اده دبش

 1 وم اظ نم ىلع مولظال ا ریصان مر کا اروتسدلاو مظعلار زولا

 دايس تدا االاح روصناا ىرع ۱ ارقا نرو رش اشاب نسح یزافزب زعلا

 | مهتضو ةوحبدةییح اب بنبخدالوا برعلا باشم لا ةلهاهتتر تدازوینسلا

 ولا نم ِ طقاب عقوامهلاهرمصت ناطلسلاانالوم غلبدق هنا مکفرعت

 ارو ك كن مهار را ندلا ناخاذه تیس ناو سانلا هاك وا رعل مظلاو

 رک اس هللاهدنا ناطاساا نالوم ةر نم فا سش ط انیعتفامهعااو

 ؟ اسع ,هیلعنیحاو نی روک اان ماقتنالاع اف الو طلا فدل ارش ةروسعنم

 ۱ ها اا الوم هرس نهم اش رک عر سل ار ةروصنم

 نامرفلاا ااذه مک !ات روت ناضهر رشع ساس یف دشر یا 2 رنتك یا

 شل ءاشا نی رورسم نب روب مکن اطوایلا اوعجرتو انولپاقت اورضعا
 . کانفرعدقو فلان نم رذلا مث رذطاو هودقعلو هب اولمعت مكيلا هلوصو
 ےس نا وب داشاب نسحیزاغا ر دنادوبق هکر د ون یسهججرت فص الخ كن دارو

 5 كب دارو ك ےھار ایس كنو و یعوهوروحو لطهدنتح سام ةة اکو ار

 هفدییلطنیفلوا یناطلب عع" لص او کو دم ای مت كراناهلب ان د ناخ ییا

 رورسمو نو" 3 اوو نكر n رول و ۳

 هلدلیار وا ا بی رک | تدوعهزکم رانطو,دلا کش دو
  رسهدیا با تجاور د ندنفا او داعماو . لع هدناوص و

 ۱ تک وب و ,هدنرلق دا ا شه اما + هح ورشم ناصوصح
 چست



 KR و
 را ءلخ هن راودنک ندنفرطاشاب نادومق هل را: !تعاطا ضط رعںواک یا

 امار دل ادایقنا ضرع ید یسلاهارو ھم داذکو یدنلوا مارک ا هللا سابلا

 رکدروتسدن شاپ نادوبق هدقدراو هبه ردنکسا رللاصضرع ناناوارکذ
 تا رع ج هنلو اع دقت هب هیاعتلودبول د ردض وفم اکب 4 رصعرومآ فاك ۱

 هر رم صم یا ما هل ا دیعبتو د رط ندرصمیرابویلقو ید ادعا م هنلاسرا

 ترج قرع هدیدلوا لصاو هب اشابنادومف یربخ یرافدل وا هدندمق ھل اقم ۱

 لاسرارکسعر ادتعر اليل نوک“ هظفاحم لدیشرلاحر د هاکغ ناھ یرغو
 ؛لدیشر كب یطصو ك نيچال ندنفرطهب رصميا مابقاعشیتوب یدلبآ
 یسلاوهدج بقعرد هلغلوب عویشیربخ یرافداوارومأم هن هظفاحو طیص

 عمل رد یمودنکتب وغار هنس هظفاحهب زسا ارس دقم ر ياشا دجا /

 2: یدل لوصو دیشر لا هدا کد
 تاقالم هل ااشاب نادوبفرولاحواوااک ر کذ لا ف اسنالوا شر دن وک ن درصم

 هتسو واسم كنا راو بودا مارفحاو مارک آ هلیسهداد ز هن رلود دک هدنراک دا

 ارصم مدنفاهلرب تر دابه هم الکی سورع حش هدانناوب ونو ارل هلاک م ضد راد
 هل راهناخ كنيلاها ىج د یراقانوف كنا رم! بولوا ندافعضوارتف یسااها

 لااکی رمدنفا ولتکو شار ز كيفروقندشرب اشا نادوف حمید ردط ول

 مدلناتنامااکس هدشن ردهللا هنامااکیا رتف بودن ا هلو هیصوت یارتفادتا

 هبیلاهااشاب نادوقرلیدتاراعد هاب نادوبق یس هلجهدک دن دیدروم ول د

 هدکد د زکیدباتآرق ساناءالمیلع هدرهزا عماج بودیک عهزاب رابدلروب
 یداشاب راب دلی اراذتعا هل اناس ی: رامح دیمهلوا ردتععاک وب هدلاح یکدم

 یدلبا هداعا هرصم اززعم ین راودنک بودا لوبق ق: رارذع

 بور دزا رادلرود هرزوا لاها ناسل هدنلوصو «دیشر ردش اشاب نادوق

 ی)مما هل ویراتقواواو ېدل بالا سرا هنا رع اشمو هرادلب لاش یک هدفا رطا
 یرلیدلروب هعفدو نکیاداعم كلر وه رشابم تم دخ ولتیلک هرلتروتوک

 هداب زندنا بودا عطف هب رشابم تمدخ شورغشبنوا هرارمشابم نرو توک
 ارجا هلم ادت ینو اق نایلس ناطاس هلءفر تاتو لاظمویدت اع اسی سلا
 تاک یکردتح هنلف تاعر هتناتحو لیعءهدعاف هله حو رهو ردعج هنلوا

 یشن دلوا هن یماکحا كنت واق نايا ناطاس لاها هجر اب ود ارشد هیلدع

 تلادع هل و راص؛ندنرلفداوابات» و نا میندنلطلنا ساق ایا زر



: 2 ۸ 

 E هبلع صاوا وا یتسهب وسد 1 لب دموق رم بلاطم تولک اغار

 | را یخ االلا ااا بوقحه هعاق ههک ل واه یصم یا رحا لاحرد
 ۱۳ نان تا وبر E ۵ کصتدق دوا

 ۳ دهنکوص كناضمر ردقوب رک هر ورب نسهقشب نوا ردراو زکعح
 ۲ یراک داک یدرانلکب هب ردنکساو روک یرکیاسحهرکصو لر و تله هز

 / بلاطمهذ هنوزرو روک ن نکرادن جو ةرص هن هسخو رانوسنا تدوع یک
 اما را هکنوج هدانا یکیدىدر دوب یش كندر هل هتشازرب ر ویشرب ندتلود

 | هب هب هعیط) لردناراهطا تعالم هدفرط ندنهدلوا بناخا نیل هلت اک |

 . هعطج وا هرزوا قلوا ندنفرط لقا ہو اوا ص والع تیاهنویدردشا وب

 ا ع وجروه وت ندنژ هعاس لاعفاو هعواو لا ظ» كنا رعابولب زا لا رع

 | جرد نیراکج هدا كولد هتعاطاو دایقنا هقننا ةن رطرکصن دول و قب راک دتا
 تم لد هیهاکنآ راوح ندنداعسردیس رب و هن هیلع تلو د نب رب ها ناب و

 او نانو روک این رکیدو هاش اب نادوقهرزواكمرب و

 ۱ ۳ mM .دجا زا: رج دبیمادرف# رابدوپ ورا رو 9 هرزوآكع ای دعتو لاسر اهب اهباشاب

 | مارد  رصمهدننض فی وش یار اهل دورواغ و د هطایمدو هب هبردنکسا ۱

 | كنسر ات مور نانل وب هدرمصك دا مو ك مهار اءاتم هنغیدلاغوج وکتفکهلکلک ۱

 ّ  هرکصادتدم و هل | د نن ینیرا مچ ند رصمر دق هنوک چی وا كنن رات و يلق لرو

 | یب نطصم هلکب نیجالورلب دلد | نالعا نغج هنا و | لتق هسرونل وب مکن هندرانا

 ۱ ىح وا كاضرو رلب دردنوک هنس هطواع دیر قافت الا هلن رع یدانه

 ۱ بت رک TS هوو یس 2

 1 EL, I 9 روت هی مد اوئو

ا ود یطاصم داك الاق ترا هد تدا تهه
روید ۽ E ,اےظنت هرزوا هو تع نين

 1 :اج

 هک ا ادو تر لیفک 2 نسیم دصوضح هی اما ما ك یخداشابهدک دتا

ر را تخایداکی مینک نب اکو بكب دا رخ
 1 | هدانا اهافتب هل یددرولوا 21 هک

 ۱ e E و یییسورعلا دجا ےش ندالع ہرزوا كع ا لاح

 ریارب هبارلناو یہ یدنفا ےھا ر اهل |یدنفا لیعاعما ندیلقاحو او ق یرب رح

 راب دلبالاسرا هباشاب نادوش هل اانا ده عاونا کناعلس یروب اشب

 ۱ نيكو یدانهنابر ۶ هدناوصوه هیر دنکسا هلاوحا كماش اب نا دوبق هدف طورب ل هلک
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 1 یدبع هلهلوا لصاو دتودمعم یربخیراودل وا شخصا درو

 هيلع او اهحرک اوبدردهرخ < ابناحبویلوا هدنرلتح ٤راز اق روما كناشاب

 رواک مزال یرخ ا:تدمرب دب اش هل هلن اغوب كناش اب یدیعهد هسلایدنل و|لاش ۱

 یرا هفولعندب ااضتفا بول ردت ار رع یراوسرفن كی ند فرط هد از نابخ وا ۱

 ی ا بوئوا اطعایقلز ارم هی نت دزد یلسلمرضواد|

 لناشاب نادوشو تع رعهرصم بناج اب هلبا ا یدل دیار
 1 یکیصندک خاف ری لانو ید اب یدیعو هک ات کر حل بدنویآر

 1 یس هصلاخ ت تکرحوب لب هءلع لود هکنوخوزاب دل وا رومآم هک ند هقرا

 2 دز دص تم قحارتس اوهافر تنیمرح ییارتفو یبنع او شداسآلرمصم یلاهآ
 ن رومأقریعاوا | هناعا یلکو ی زجهبا ض !ندنفر طیلاه | ندنفبدلورصص#

 هنهوحوو یلص وال ءارمو مدو یرلعا یک جب قافتالا لب هیلعتلود

 ییا رماویدنلفلاسرا دیفخ بولو زابل هما تل ات | باطخ هن اشم ناب رعو

 يواح یاد دهت و تاهت صعب یک ییداوا هدرلفباس هل دصد لافغا

 یداردنوک هیلع رماوا ید هن نکا

 کنش رش نابعش یس هنسزویکب اك دو رعهبناطو شا نادوبقهرزوالاحوب
 یلوصو تیفیک × ر دشمرب و تشهد هراف ر طاو | هل لص اوم هب هبردنکسا| ینوک ی

 هدنلناوا فی یشبحر هکر دراش رب رڪ یراخرومرصم ضب ی

 ۸ کلک لوا نورضخزور هک وبلا بولک هنیفسكلکی رب دیا هب ردنکساا
 هبت رح ضع یسک كلکب زسقو هل وب ن < لک د یرانداع یک هرمشط

 دج ںولکن ویلو هءطقر رکی د بففاعتین و #یدلوا سینک یو او

 كلکیرب رکی دول لب ار اخذ بعصر دو #3ی دروتک ی اشاب دجانالوایسلاو

 ثداو >هدرمعم هلففلو!ترشابع نحط تای ایر ددنلاوصو هن ای بواک
 | تم رج لااضبولک ر وم ام دار ورا یار ااو
 |كناناق ر ادقلا مولعمورت اد هن اب و یال وطن دن غی دنلواریصقت دلاس راوبیتوت
 | هدنیم ارصمهلبراعروتکتارب ر رعآیتسهلوا لر ادنولیصحتر دق هنوکز وئوآ
 كناشاب_ نادوقهدان"ا ینیدلو | لوفشمهلب !نداوحوب قلخ كردم از کت لاقو لیق
 | یتیدنلوب رکاسع ولتیاک هدنتیعمویکیدلک هبهب ردنکسا هلب :انویامهیاغود
 | كلاطم بودا راج هب صم یال روا ا ب عويش
 ندمورریدنوک ی جب کاذب سش نام رکا ؟ا دم سه ا

 : س س



 مزج نفح همش و اهدعاسم ید هئ رودنک ارظد هنکیدلرب و تصخر

ِ CD 
 كت ار اجت امد رکن کوش  Nیییرلعا ۳ هب دنه

 هام ندهیلعنلود فرط هلیس هلغح الس رو خم شب درک ا سال ۳

 :هرلربلکنا قجلابولوا رکشهاوخ هتراج وب ید ازسنارف یدیشما روب

 ه رمص»یا رها هلن ادیعاومهنوک ضصهبهرزوا كمرب و تروصرب اکو هحرصم

 )بخت یک یزلژوروم ئالم ا وک,یزصم رادیدرلنا بود اداسفاو لالضا

 هرایشتسا یصوصخوب ةيفخ لر هلک هرب رب یک ه٫ روهجتم -و كردنا

 ضف یخ کرک سب وس ندنس هداعتراجتیراقدلوا راکبلط راز سنارفو

 ۰ ارولوا قج هنلوا رکتسعقوس ه زارزواندنفر طدملعتلودو نغلو
 اقا حب اهر وکذ مصوضخ هل هرک امشب رلکعمد اد انس ندول هننارق
 ر تو تا es هدامدن :ح هل اول ةسدا رف بو رپ ورارو

 + رلشفرب و تولا دنس

 اب رک !یراهدساف تافرمصتوللموب كراول هسدارف ه دهناش كلام

 ۳ هراز اش ام كن هن رصد یا ما یدس ل صا كفا انفو هد هسیاح راخندنافاضمو پس

 1 2 رزوا یسدفاط تالاا نکععهده ردننکسای دحبوا وا یسهیضو

 7 دلو مه هب : هبف> ضار E A ES مدقاندنوب

 کد زا ترشاسم هتماظد لرم ی قار ۱ قرهلوا مور هددیلعتا اوددزت

 المص هت راددعلو روح كم كرا داوهوامحا یساضو اع لر ءو

 ۱ 2 راقدنلوب رظتنمهلزوک ترد هنتر اتازا غ یار جا ندیها نش داب قرط پول ا

 ا رجاو تشن نلوسج ماو لر تیرمش بم هب رع و رب تاک زادت لاحز د ءاثب
 ۲ هردوتش او یدلوارومأم لالقتسالا هجو یلعاسن اب نسحیزاغاب ر :دنادورق

 قاغا هو امهی ی ی ید كناشاب دوج رص

 اور نزو تکر حورصم ار ویداروسنامرفیرلذلوالاصباو

 ۱۳ سوت لیکم هر اخاب هل اش اب نا دوق بولوارومماش اب یدبع یکک

 ل هب رکسع فنا ا نسوز ر2 یراوسكس چ وا کی هم

 اب کی دا ردنوک یلاعرحا یناهنهنسودنکه ایسا تکرخهش رزوارصم
2 

بد هبفحهرزو !قب رومامیاضتفم
و طواهدک دتا ت ترشا ةن ر رگر 

 هدیلا

 دو وطیناکرا دنوبكناش اب یدیعكب رو# کی یربشع لیلیمو كن زور نانو

 قاغا لاحرد هلبنظرویلساب هن رلهلع ودنکږ چ مکح (فناخناطا)

 3 ک بت 7
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  eی هرضودن اوع هنو هر ونس نک كرا را نالواهدرمصم : ۳

 كربلا زور کک فی رش هرکرب قحن بولوا شا عانتما وب درلبدمزپ و
 فرش هلکع اهداعا قداسرب رقتهدن دال ارا رج ید هدنروضح
 هللا رب ره هیلعتاودیلاحمقا او نسرد لاک

 هله دوو یخ د ك نط صم هدکد ب در دکناطاد ترض > نامر فو را هرکصذدن
  eهلکع اتع زع*رمضعرابد هه یر غوط ند: رغوط:

 داب رگهدن |یراق دالکآ ینییرلتج هلوا مو رګ ندنترابز هر مط م ةضور ییاعحرصم

  6راش ا تع. زع هرصم هلن الاش ا فس ات لاحوت كردن االب
  ۱شرت یا تواوا ك اتتضعهدنرافدلوا فقاو كب دا رمو كب مهاریا

 بات توج! وتو ود كدا لبذر هدمورو زات ج و هد ماشورصرابد یز مدنکیذلک

  1ر دراشلءا ید سبحزور دنچ هد نچ تن ور قس هسا هرکصندک دتا

 هلابدعتو لاظمبولیغاط هرااضق فرط فرط هن رمصم یا عاهرکضصندنوب

 هلبس هنا نوط ند رط ع اط ضعباب وک کب دارم هلص وص خراب دتا ترشابم
 قاقتسا تسلاهاو قارحا یبارق صعب هل هلیسو وب و بوغیج هرافرظ یتاشبا

 روکر و دیمب ندلقعور 2 هب ارد قر هل ءاط قرطقرطید یرلفاشک ب ودنا

 و بودبا 1 !اطم د هن ر نشابم تم دخ قر هوا هل طة هل اح رط پرمیذارك 

 هدقدر اوهدیشر هلتروص و ك دارم رلي دلد | نالا واهب را اموناز وس راهدلب

 یدنوحمآیسودنک هل من طو سه رشابم تمدخ لا ر کس شب شل و نییعد

 فثاک هلکع | هنو ی راسالک ونس! الابر ك زوبندیلاها

 كنار اصنو یقاط راجت نالو نداناعرویلاها هد لوصو هن هن ردنکس |موقرع

 رابدلبا رارفهرلیکینکآ
 عام جد فوت هلن !نانع فطع هنفرطقرشكب دا ر٥ هرکضندنوب

 هب یلاهایند قحا ولو عابتا ییداوا شارپ هدرمصم یدلباا رجا یتدهدارو|

 بویلاقاظ یزاکدغاو تویانا هرداصم ینلاوما كر هسک ها قر هلو ا طاسم
 رد شلر دضابهلاح ج وک ق ر ەلواادہپ هنتفهدرصم دلفان یلاها تراه
 ندعع :وص لب حرط تاهوسر رخآهر اش یرلغش اک تلکب ھا | ید ندفر طرا

  ردروطسمالصقم هد ترج رانا کتنر دراشم ال وا یلاخ

 هب هب ر دنکسا ید قب رب ندنرافشاک بودا حرطروکرب و جراخندلمص هنسالاه

 ندکدشا را رپ ندن را احقلخور زارخ نم تاست قمرا
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 مت یرانلامساو باح هل ادیعووتدعو یتداكنا ما نالوا هرم حراخ

 ةکیدلاف بولوانا وج ب رالالصضاو لاوز هلفلوا ریکلد لصالاف یلاها

 كلاسمویلا هدر هم هل ارذپل دریب ادت هل وتم وی ءانب هد وا
 3 | تفل اضشتالسم

 ]وب لوم مو لّوس ندهیهلا قاطلا نر شر رت كالذاراو ایقشا
 وا مزال هرصم تولوا عفاو هدندودح یادتبا كرصم ن یاس . هلهرو هرغو

 :رلبحاص هلتهح یکج هاک مزالقفلوا بشر "هدرا نانلوار ك6د نام

 دت قصز للصم هجر دقت ییرد e ندنفرطهلباماّزنلا

 درس تولوا E E ر ط اشاب ر ارج ینح هلیاص شخلوا

 ۳ و اطم هتل اودیالک و ايبار اوا وتو تامدقموشا ۱۳

 هر طعف توئلوا بیسات ییا کتی ۵ رنک رج هله>ولوا ی ا دک

 كن د رللدبهدب ونلاررب ررپ كس ۰ لا ندنع دا و |قرفتم ن اخصا كن هلمر و

 رد دایم وطن كز كل هداموب می ما ءا دادعت ندنغادلوا یا توو یر ۲

 تراماوماش تیالو كلرارج ارخوم نکل * یدنلوارب رح هنفرظ ییج هنلوا

 0 ض اسذاکا یتلایارمصهدوخاب و اوست یو ادیعهو لوغشم هلی
 ۱ دنش رومأم 3 سلا یم اس هن ره یدنعیدم هنلوا شا کجا 1

 ۱ هنتب رومأم كناشاپ نادوبق هلهجو یهج)هدلوا نا هدربز هلرظن فزص

 ردشلرب و رارف
 وا E e E هاظن كناشاب ن نسح یزاع رب ازجا رد نادوبف 9۴

 ۱ ډک یتابراحم نالوا عقاو هلرلنم هلوکو یتع رعو #۴
 طلا یراف دلو شءاصواو شمار ندنراناس سل اه اتم قیاس لاونم
 1 لا ورمصم هدنرلا دتب .|یمرحیم هنسزویکیا کی نالوارمشع هاب ها

 ۱ تلو سش ماسه و نونک هلیم و دو كنا هدق دا و ارم ےم لخاداش اب دم نکننالوا

 ی هتمو دق كاش اب نادوبف هلحو یتح هنلوا ناسهدرب زعهاول اینو

 ردشلوا نه یودق هلییسح

 جد هنس ول ا رصمبواک یسح ہد ژم لرم هم حاح بق اعتم نمو دق كنيلاو

 وقت یرافدل وا مورع ندشتراب زهرهطم دضور یثان ندنعیط كرم

 دناوعكنا رع لب نط ضم نالوا ارم هک هل وچ دشهرونک هرصم یی را

 Elms < اربماویسنلاو ماش هچرکآ بویهرغوا 4بهنب دمنوجا كمامرب و

 ۱ شخادیک یسک ۵ هرونم هنیدم بور وهخذودازو هسقا هنسودنکاشاب

۱ 

 ۷ ¥ هد هسلا #۴



۱ ِ  ۷ 

 3 ها 09 ا ۴

 یراق لوا برضو ترحریش ای هل | بلد یصاعشا لارا او نایت

 كراسي و تور باصعارناسو كراج هجر دقت یرلقدلوا سوم ندنمواقمو

 یرلاوب كجهدبا دورو خذ هل ارارف هدب راخرط دی لزا اب ی
 دنتفهدنندب یلاها قر هلو الا ودیسالغو طعت لرسصمهدنروص ول ونو دنا مطق

 یاعتهللا ذاعم ندنفدلوالغحم یرلع !موعه هنن رزوا لرکسعرس هلثو

 نلالا هلصم هسرولوا قحن هلوا ضراع ماز ھاو ق ,کع
 ینجملواجاتحه هب وقتاکر ادنیاجرا هتسالواتااحبولوا«دانز ندیکلوا
 1 یرزوک كرکاسعنالک هوا یالصساندفارطا هدنتروص ماعریفن هکنوحو

E٤ ٤ ۱ ورش ىح لوا نیغ ۳۹ هلخل و اره اطیرو دم  

 ماظنو یکج هلک مزال قلو ا بت مم ندنقلخ ی سهر أ دو برو فطوم یره
 ندنکج هلبب هلو ار ذږل وصح هل ریپدت نسح بویلوا ج اتع هرکس عول باک وکذم
 هرصم لدی شر رکسعرسنالوا هرزوا هیجو هجوزکیدتارکذ یاش و لاح
 هراضحالاکالا هحو یلعینهرناس تامهمو هربخد هدة داوا قع تغ رع

 هدین او وا یکی کیدا تک ر حند هلم رو هزغنوح اقماق هلن اغ دا رو هلر تش

 کودیا مها كعا نیمأتو بلج كردا شزاونو تاغا هنا رع نالوا مقم
 عفانمهدب ولاقهدنلاایقشا خاطر نالوا هدنمانآ رعا یودشاربشک مماقارپ یکرصعی

Te ناو وب -ك an 

 ا ا ا  eهی و

 هرزوا ل هسا هحو راو وشدراک وب رعساضتوا ی دوبعوصالخاطر نالوا

 كراولرمصم هلا لاقعا دصقهدلاف هنس لاسو و ینیدلوادهعتمیسهبوسآ

 هرمصم ماظذیلاعت هللا يشع بولو ا تباص !یسلرتسوک هدعاسمتروص هوس

 ی هیلعتلود هلا یرحا بلاطمو ہک یکارزو راس ا یتیدلو !رومآم

 هرصم تالو هدلاعیییدلوا قفوم هرمصد ماظدیرمع ندتکمم هیعا

 هج ول دن ی / دیو مشرق

 دارو ناب یرلتسحو مو ندقلوا یطالتخاو تا



۹۹ 

 و کدو اک اوا i رک رها لا کک

 نالوا یمات فوقو هنلاوحا كرافرطوا یماظن بابسا لصمهرکصندنوب و
 , د دیش كنا مور اخذ قجملو ا مزالەركسع هلن !مالعتسانداشاب دجارارح

 ٣ | حورش هحوربقر دناوارمخ ان كلى دع تسشیک هلکلروکسانم یماعاوراخدا

 | هوا لاسرا هنسرهب و یدشلوارب رڪ همانهاللعتسا اب ااطخ هب اثنا دچار ارج

 ٤  aتو ءا نوجما یاسراو لیص هلتفو 1

 ۱ | بوئوا سعد د یشابیمهرصم باح كب گن ر وق قاشا هداژ اثنا ؛ یهارپا

 | برزو یدنوا هو :Lae سود ھع هدنس هل اعم یت و

 | فیلکت هب یدبس :دا هرلادع یک ران ويلف هداز یب دلما رعوط ید زاما

 قر هشواهلاحا هروک. ذهتناما هنس یک بودن الوقف هرنونملا هدق دل وا

 . یصنمتافوقوم لععان و ىسەباب ىكلیجەل یو یراوس یداک |هدهل اعم وب

 :E ا e ما رس شورغ كبش: و

 اتش a عدس و ارس زا

 ۱ ۱ یم (a از ی نوبامشناوید

 ||یداردنوک هرمصم هلنناونعیتنامادسیولب رب و قمدخ یس هک وب قاروا لرمصمو
 ۲ نر هنلوا قالطاو وقع دیدنفا هل دبع هلا یوم هرکص یا تردج وا

 ردشلک هتداعسر د دن

 a یساهدا لراررح 3 4 سهم روما دل

!او ماش حورشم لاونمرب
دجارا رحنال وا ۶ خرما و یس 

۱ لیصمهحمدقا هم اشای
 

 3 77۰ لا بیات ال شم امری ی باش

 اوج اتایلک و تاسزحلرصم هسو رم هک رد وب یسادّوم هصالخ کتار رحم

 و هاو كن هصحش»تاوذر اسوواقاجواو |اوالگو

 ۱۳ ارا ممک داش ومهوتعو كان هشیدناانادندنسودنک بولوا
 || نالواندنامز اول ماو هن ايسا هسه لرم صم ماظداناعو یراق داوا ماتم وزن

 اه نژوآرصم هروک ذ«تاکرادت هدرب دعت ینندناواع ورش هنکرادنكرباخذ

 یک یفیدلوا ول 3
 ی
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VR ۲ es 
 سن رول مت لر روک دم ساک هدو دّلوا نایمرد تاظحالءهو ناتخابم ا

 | یدناوا نیسحم یرارقنالوا رتادهنلاسرا هریخذندلحاوس نالوا بانو
  ۱تء رع هب هن دمرصع جاج هلی رفت یال ساب رحنا رع هنس هلکسا عیناما

 هتل یرامرو هر هر و نم تروشع هنب راترض> فب رش ده ب ويم هدا [

 ترحوتنسلاها هشدم ییبدلوا ندنلسق هط)غم یراعدتسا راول یصم ۱

 یرادوص2ندن وب كراولرصمندنعبدلو اعولعمندنرا دعاک نالوا دراو كننعش |

 واته یر ,ک دلک هلن علب ولکا هماعمی ارا ا رصد نادر او ورن د هنسدنح

 نالوا ص صع نوح كبو هلا لیمح ه هيلع تلو د ی ردت جد یفراصمہح

 ید هءددوب هرلنوب لغو اره اط ییددلوا یسدمعادكمروگ ەر وخیادراو ۱

 تکرح هنن رارزوا هللا یلعالک و تم هسداندنرب رګ راو هدنیمزوب هدنیمز وش

 هدازیرذنانلو یفارشالا بقت مالک ر در ضحه هبلعتلود قوا
 یرلک دتا بب وصتییوب یدراضح راس هک اداراوقوسیدنفا قراعد# |

 نرشاسم و یدنفا یطیفنام “ر ادزفد هد رص

 وا ید دعف د وب ی اوا ل ,RET اا واب

 EE ټکر ج هزکیرزوا ارح وارب رک هسردا

 19 سینما اكر ونوال وع ید

 اع یباحواش اب یدبع هجوقرصم یلاهاو ردمزالتکرح هن ارزوآیکیکیدید
 هدم وا ګام د هم یراک دع !فوخ ندنرب كنارزو یر نداشاب نادوبفواشاب

 هلا هعفو رک اسع د هنسک ردتقمرب و ارح هلا هنیفس چاقرب اشاب نادوبف |

 اکا ندا ما اتاذولقاحواو اع هکنوچ هدلاح یراقدنلوا نییعنارب |
 ردراکردیرلکچهدب | هیفصت ندکلاع یرصعرطذ هل : رلاوا او 1

 ار زرده زالیسهل وب ەدە ردنکساكتاذر رادتقالایوقهد ما یادت ا قحا
 م2 ندو 3و لود و اضع ر م ندلوخد و لوض هناعل ی تفس هسکدلو هلن طب زوال ۱
 نیت هه ردنکسا كن رب ندارزو یدنفا مالالا مج هدک دید زودنا"

 دارا کودتا مزال یسدطظداح كطاممد اشاب ىلع مظعا ردص و یو

 EOE هرزوار رګ ل اونم 2 ه رصمر وها هد سازان دشا 1

 ۱ هنس رالوسم کالبد دلکمک دیم وهو > الاش وب دتشندفدلوافوفوم



KEF 
 تانیمو لالغوینبداواییمهتمگ> هن یتدوع مدع ندنسازر كرم رصم |

 دن ار نالو در اوندهرونم هن دماهدتم یراتناها ندب اروهظهدنلاسر | كن هراس
 اسرا هيلع او ادک وم هنفر ایم راد هب هروک مداوم هتنیدتوا لیصعت (۱

 زا | ناکراوتلود لاحر هلعلوا ند هعسجروما وز فک نر ات و ین وا

 اظن هرزوا قيال هجو قر هنلوا تروشم سلخ ج افر هللا تنطلس |
 یو 5 یکتا یم رک تانبحر یس هتسز ومط ناسعط ندا دل وا نون امه بولطم ۱۱

 رمصم بولوا بنرت صافتا ضانسلح هدنسرناد کر دهه دلایا ٩

  ۱یارب رس ندا اوت دا صورعمول كم اسیب او و یا و رم كنسلاه | ٠
 بس هک !مورحندنترادزهرون هنن دم نجاح رض م هدف دنل وات آرد هراضخ ۱

 ندنغددلوا موزع ییح هنلوا هنخاوم ند هیلعتلود فرط لاح رہ راثوا

 هترابذا و كعا ناهذا سلاد هلا را هطلغم صعد هع دعم رول ر صم |

 یکی دار وندتلو د فرا غل,«یراک دا اعدتساوب دخ فراصم ویرلک د شود

 هدنروص یکیدلرب وو یراقج هوا شعاب صغوذخا یعدق بیرت هدنروص
 || ندناهصطاو یرلکحهدب اداتسا ه هیلعتلو د نکن دم هد | تک ر ح كچم هللا داعم

 اغ دف راعدساقشانواو ایسنا ق هطاافم ید یرمآرک سو
 || رب ذاحم مزلتسما رظن هنبراتنوشخ یراق دلوا لوبحم لول رمصم یخدیروض

 | مت ردیف كنید لوا ریمعتهلهجون مدق ندنوبكربیکد سنانلوارک ذ هلو
 | التیمو قم قرد نددش هم رخ هیلاسر اوثم یفددلو !هدراقباسقر هئلواار

 | ضد هاک انزال كلدنایعس هنس هلازا هبت رع نک كنالغو و یراق دلوا
 | هلا لاصباو عضو راخذ هن هیمالسا نفس یسم مز راکت ندرت ازجو لحاوس

 ]| رشد دملع معاوا فرطفرط هدشابیراع !تخورف سصم"یلاها هرزوا یار

 ۱ یو یمالب عمو صرح یراد کج
  Eیراصم و و نیحهسکز ول كس یراودلوا شعا ااهدتسا 1 |

  elاز
غلمم ناماوا وحر ظا ر رود رووو هد ليمان 2 رم

 او قرن وا هلاو > ند

 | نبا بؤلو الاحو تفو تسانم قم یمهراح د كنب روضو هدنروص

 بجز هله ار یانناهلرصم حب اجو قم وا

 أ | ولتیمج ندن وب ءاس هنشد] وناهذ ارد اسم یرومطرو ذحم ضع ەد دیضو س ع

 || ےظعاردص هدنغانوق مالسالارح ینوکی جلا كنفب رش نابعش دموق رم
 هدلاح یراق دل وار ضاحتاود لاحر یامطعو ا ءتاضوو اشا ىلع نیھاش

 1 ند !نارذکه دصاخسلحرک لا فلاسو هب رصد تار رګ نونا وادع سلاح

 یک تانحابم



 ر لیصح اضعت نکیآلک د روضم جاحرعم ره هد همنا هنس هل رقت
 هفد رش صو باترن ر اخذو تابوبح بوتلو ا بص ح احربم هلتقشم ع اونا هدنن 3

 هدقدل وامولعم یرلق دل وب هدنشب كع |تراغو ېن یبا ویرات كنا رع

 ندنفرط یتا رع ترحو ییندناواتع دعندرخآ قد رط هلن !لودعندهداح 1

 هتمالس تمس فرش لفح ی نسممارغوا هرهرونم هندم هروشاا دعب

 ءلرانایل وا یزالنکو و ت ولب ر و هت رللکو ران واو راتلوا دوس وم

 ناب رعهروک ذم عا هلیسهطساو هکم فر سش بولب روتک هرمصمیراهرص |

1 

 نزاحم هد قد رطو ی راکدتسا امت ی راایش او لاوما هلا ۳ وچ هنب ررزوا ٣

 هرزوا یجماررعس بویلوا نکم هوجولا نما هجو کرادن كراخذ نالک هوا"
 لقت هن ر هلکسا طایمدو ۵ ردنکسا لر اخذ نانلوارکدندنزا هلکسادیفسرحم

 لغو ط2 نالوا مهاوهدرصهو یسلروب رادصا هيلع حاوانوحا قحورفو

 نالوا مقاو دخ قد رط قلا یدیشخلوا لاسرا هلینامزو تقوو لیصح

 سلحدقع جا اربمو هکم فی رشه) | هلق ناربتعمنالوا نکسهدمرکمکم

 هدننع جاح نیم ان بولب رب ویتانیعم دلرباشعنالواعقاونیمرطانیب و كا
 نکو نم كنداعوب نکیآ داتعم یانوقیلاهدهمرکم کم یر نال رب و
 هنسو ویسلرب و ماظدرب ځد هتیفیکو ب هلغلواثعا هت رلتینما السا كجاخ
 دئر هعلو عبس ناب رعرارمشا هدنل الخ تک رح ند دک ارصم حاج هدوک راپع

 هل وار ابخ |یرلق دلو ا دنس ادوس كع !تراغیماج هل |انف | نب رکسعو الیتسا
 هلن | هکم فرش ءانب هنفیدلوا ظوحمعیعوقورطخهدک دیک دل وب یرغوط

 هل.تفرعم ۹9 فر رش راه ص نالوا یزاب واطمتكنماخر ونم ون دملاصیالاب

 هروکذ مة علقو لاسرا هنناصاهرصیاباش ویشاهدقدنلوا صالخت ندنطلست
 تع زع ارب هلیلوب هدحو یمح هلو | لاصبا هد هبنآ دن هدلاحیتیدم هنلوا صیلحت

 یا برغم قح بور وتلو یخ هنج ا رھ یس اا ر اا

 هب هزونم شدم هلااغصا مدعین راتهصت كيهب رع ناکا راسو كجم
 اسکا ناب رعنالواتصرف دصزمهدنراف داوا دیعب زج ند هن دمو مزاع

 كن هیاعتلودیرایعرتو رعت بولو | بارخ هل! مادارورع زا هعل نالوا اخذ
 ندهنیعم اد اع نوعلوصح كضرغوب هلغلوا فوفوم ا لل ن

3 

 هی

 یفیدفلوابودیا با قفل هنعا هسیکز وب كيبهدکرابعسوپ طقفا دعاه

۳۹ ۳ #۷ 
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 ۱ 7 رم رخ تم یار
 ۱ یدنلوا نامرف یسلیاراعشاو هدافا یني رلعحهلوا یراب هش بضغ

 ]| € تارک اذمنائلوا هلن تار رک نالوا دراو هتداعس ردرنادرصملاوحا

 | دارمەرزوا قلوادلبلا میشن كب مهارباهدنلئاوایس هنسزوتطناسفطوشا
 "۱ ̀ نوعاط تلعیحد هنسوب هد:سداشلوآقرطرب هل اغ هلکع | هلاصم دمع هلکب

 ]|| ردشمردتونو |یتس هل انالغو طق هتسدا اه ارصم هلس یو راز نوت ضا شا
 ]| هنداعسردیواحیبهرناسداوم هل زاب یتیدنلوا لویق هکل دلبل| حش تاب ےھاربا

 | نداروهط هدرصم وربندهنسجاقرب هدرضحو ضرع نانا واعدفتو سرا
 ۱ یسلاورصماش اسهدلاح یی داوا شع االتبم هب هقافو ر فی یلاها لغو طعت
 .دادتشا هیلب وب ورندندورو هن هن : ردنکس | كناشاب .دج رادطس قساردض

 ۱ ی رغآ كساتبولوا علاش یبدقتمًش كناهدنصا سان لفاسا لو

 | لب رت ندتعوکح دنسم هيلا راشم قافتالاب ندنفادلوا لیاف یخدقتوط

 ۱ ایام رضت نادات كيميهارپا دلبلا شو یکودہا شلوا

 هدندورو بوئلوا توعد هرصم قافتالاب هدانناوب یدیشملکچ هننناج دیعص
 | هدنسمراه زدم هلیادشرو ییدناوا ببن ماقما ونک هک دی دج"یلاو

 | هلفلوا رعت جاستح قر هلوا فرشم هبارخ هلبارګ مطالترییکد س نالوا

 | كد ه«یدعش یدیشلوا رب رضو ضرع ت تیفیک فشكلا یدا
 ۱ هسبارهوا ترشابم هرم لد هل ناضیفمایاهنلاذاعم ید ا روهظ یربخ

 . قرغایلک یر رقكنهلقا هربه هعشب ندنفح هلو | ثعاب هر يطع تراسح

 | هلفلوا قفح یکج هنود هراز هبارخ هب ردنکساو دیش ردنب و یټجهلوا
 || هبیصراطقاو یسعلوا بصنیبماانب مدق انارب نوع ایر لروکذ مدس
 || هش رلکدلباعزجقمردس هل ارباخذند ادورو ندننامدیفسرح مویلاییسااها

 + هئلوا و



> 
 نامید ہللا ظنت نس mE نداساوسفاو دیو
 یا بلاط ددج یلاو كد امور دشملق نامرفیسغعا تع 2 هضم ۱

 هدنحما تدموب قر هنلوب دلبلا جو اقماق یسودنک كد هبیلاو لوصو ||
 یتیدلوا بم هنس هیعاد كعا تعفنم باح هل اطبص یسهن ات رض قم ۲

 یکلدلبلام ش ندنف رط باج الا بس يه او ورم از رو لبس هظحالم

 ردشعلوا باست یا دیحوت کا

 3« _یاوحا رصم جاج ۶ ۱
 كتسلاها هرونم ندم هلییسح یالتخا نالوا مقاوسورمشم لاو ر كرتصم |
 لاسراوببترت ندرصم بناج عدقزا هرزوا قلوارادم هنن را هیعوب تاوقا |

 دورو هبهرونمهنبدم وربند هنس جافرپ هننقم فّاظو هنیعم اخذ نالک هئلوا |ا
 كن یصنالوا ادالامزال هنس نک كينطصمیجحاریمارصم هتشندک دنا |
 لاسرا ارش یک ییددراو هرصمبومسهدم اداییناثلت هلر اطعا یب رادنمشلت ۱

 ةر نهرا قد رطیع یایشاردق كجداافو هقابند هلدهعت كعا |
 هنیدعوءرکص هد هسا شع ااضرا ییلاها هلتروصوب بودی )عضو هب هرطعم ||
 ندرصم هل هلیلق هلج ار خد دنس هنسزو قط ناستطوشاا هلضف ندنکی د |افو ||

 ءان هب هفلاس تلع هدنساننایدوع بودا تع رغ هب همرکم دبمکو تکرح ۰

 هلک اتعرسءیصم بناج ندقن رطفصنن نقار غوا هبهرونم هتدج ||
 طح هد هلفاقو شما مورحندنتراب ز هرهطم ةضور یباس> نالوا هدنتسه |
 كحاعحو قر هلو الالهندملح اناویحو ناسا قوچ ك دا رج یا ح

 ہدننابےخ | ریما لر هلک هصقو هشد وس هل | توکر نیا ر ید یسالیخر

 هعفدوب لاحعوقو ردشاک رصم رد رده ون بویلاقهسک هقشب ندنعابنا

 ندنارب رڪ ندا دورو هل دیدجا باج یرادهت چ مرطاحش نالوادراو |

 هلفلوا هب رغ تلاحر شمال وبعوقو كد هبیدعش تیفیکو ب بولوا مولعم ||
 بیرت كنارحا ندا نعرفت هدرصمو قناها كموق رم جاحریم یبسكنوب |
 هنسوب و قاب ند هنس نک رر لاونمر نیفلوا یراةحاسم هدنانیعم لاسراو ||

 كرب یکیایللا كوب یکیا اعجنالاق تمذ رد هلیمات بویلرپ والصا هدکرابم ۱
 تب زنغورنالو اندننامزا وب یش مرچو یاسر او لیصح كشور خز ویش

 نوجا نیفیرش نیمرح ریمصتو كن هریاسو ریصحو لیدنةو لسع ععشو ||
 ناصقنالپ ندیدم كنتاکرادت هینآ هنسسهلبا یلاصباك غليم نانلوا الاوج ۱



۱۹۹ 

یثلب ءمخدو یراقدلوا كاله ندقاچا رلهسک قوجكی
 ۱ كسکره تولوا ز

 سلوا رک او یییدلوا تنرابع ندنکر ادن حدس ییسیدرقال هدسا اصولا

 قتلوااله یسااهارصم نوش یدیلوا شهالک هرمخ ذ ندنراددمو رو ماش

 ۲ هلتر وصو و ردحردنم هدا دی را صم كندر بج نج راد ع کو دیا زرقم

 تناح هلخلو | علاص یجدنیم رح تابت مو یرمسلام
 ا هضم ید ندزا چ

 1 نیش و همان اکش

 ٩6 یفیدلوا یسشلاو رصم كناشابدجم نکی 6
 | هرکصندقدلوا لخاد رصف هار هبلغ هنساصخ حو رشم لاوتمرپ كیدا ص

 یتفداوا ماقمئاف یسودنک هلا لب زتو لرع خد یاشابدجت رادحلس
 لاسراهت داعسرد یییدنفا نیدلامجگند سه»تاضف فارشا بقاعتم

 ثاودهاوطدییه سصهر وماو یشدلوا عیطءهدلاحره هب هرلعتلودبودا

 را دخل س قبسار دص نالوایسلاو صعو یکجهدیآ مظاتوب وست هرزواهیلع
  نایعلوبصل كر زورب ریکشل یوف هلن رب هارع ءا هنت واخر كناشاب دم

a Eka Eireو  

 هداتناوت هحرک او هنغدلوا شا اعدتساو اهنایسلروس لاسرا یصمار و
 :یسهب وسو ظنت كن هب رصم لاصم هد هسا لاکرپ یس هلت اغك هبلعتاود

 یک کرک یسالاب و ر ز به هنفیدناوب یلاعمرلمو یولطم ورین د هتوا سد

 ۍیتهنشز ومطناستطز و كد هدننقفلوا غ ارفا هملاقرب قر هناوا هظحالم
 اش اب دیجلیلخ ظعار دصهدنغانوق ماللسال ریش یتوک ی جاوا كربخنارفص

 | تروش باب را راسوتاودلاجرنالوا فقاو رمصملاوحاو ماظعرو د صو
 1 تو ردقتعاسکیارب هدهرواشه سل ناناوادتع هدلاح یرلفدلوا ضاح

 | نایمردیفابلوتیلهاهرصم لر ز و رر ندفرطرهبود انا رج هرکاذمو
 زر قبساردص یظفاحیح هنناتیاهت قرهلوا حرج ) اا ا

 || بواوا لهیالع یسودنک هقشبنددلواراکرد یتقایل ان اذكناش ابد نک
  هتفرط هل تسانم تاب رهشمه ندنش دلوا یک زول هب الع ید هدرصم

 | تای تنشد ندقاحوایسو نیک و ھن رلقح هلوا تذهمو نولح
 | هل رادقا نکما امم ك نسو دنه ان هنن رلکحمد |لیع هتسود:کی خدولقاحوا

 اا فم «دنطءاوا رنا رفض قرهژوارکرارق یتنهلوا لاسرا هرصم
 ا بولوا بواطم یسمرنادماطن كنسودنکو شلوا هیحوت هنسهدهع هیلاراشم
 أ ا ۵ العا ارحم ندنغج دههاوا لب قهر اد مظنتهدن ناخی هن اک وبلاح

  #۷وخواید.  ٤
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# ٩ 
 ردشلیا رورم هللا دادش كی یس هنس یدب ناسفطوشاندنخب دشاطنوشآ |

 مهاربا هلکی دا رعندنرافرط میاشموالعلرکو یل اول رکه دنس هنسرکس ناسهط أ

 شازتسوک تقفاوم تروص ندنفرط كب ےھارباو شمش اچ ہن را ہللاضم كاکب |
 كدا رم یصوصخ یدیعبتو درط ندرصم كن دک هد دطاصم هو هسا |

 كلکب مهار هسیا كب دار بولوا شل دیاط رش یساملوافلکت ندنفرط |
 تویم هناوت یراهرا هلکع اراهظا تال نمشنماندا رها یکیدروتک هرصم هلص ۳

 کال تولک ر دقدر جک دا رھ هرکر قحر دشلاق د کشک نیصم

 نوک ی رکی قر هلبنآرلکنفت هب وشر اقوشراقندنیفرط هلک  طیضیفرط هتوا |

 دودسم تااسوقرطارح وارب بویلوا لباق ك ملک هفرطرکیدندفرطرپردق
 ردشلوا تقشمو هقاضم راحود هدابز كیلاها هلغلوادوبان رب اخذولالضو

 هارتفو شماهار قارب لش هدنفرطهربج یتعاجكکیدا رم هلرصوصخ
 رارف كب مهاراو تج هلک بلاغ كب دا مو ردشهالاق افحو مظ یرلکدعا

 فوخ هل هاما یک هدرصم رد نوک: ثداوحو تا نظ یک شع ا كج دا

 كيدا رم هدک تارا رها رکسعهب وشراف كب میهارپا تیاهن نولوایرابط |

 هروک یدلروک ردقوب هلکعارارف یرغوطوراقوب رد | فالتا یناعورنح
 شب تفصم للص هد هنو شما هبلغ هرکیدکی هدب ولوا عقاوه رار هن

 یکلاسمو قرطهن كيدا رم نکیا شمکج رایدنقیصردقوب قاخهرب هدوهب و"
 را هدنش الت الغو طوق هن اع هلتهح یکج ەد اعط 11

 بواوا لخ اد هرصمهن كاردنا هبلغ هنساص> ك دا من زسکمک قوج و

 هنس یسهنس نطسناسمط لصاسطاو ردشع ا رارف یرارادفرطو كب میهارب |

 یناضیفناصتن تاب هل وش ردشمک هم |بّراصمو نع داب زاه دند هش اس |

 رلح الفو ن رلواو یتسایشایلاها هلیبس-یعوقو هرزوا طارفا كنابدءتولاظمو .|
 هراولواقصعلاقتقاطو بان هدرلب رد بولوار قبحم هک عاتخورف یتاناویح

 یراطقلاتف ید دنحا م كسانو رابدلو اردن اطیض هب یره یس هکر ت ن وسل وا

 تکل هلت روصو و یدیشعتودهنهیلع كن رب سکر هوشلاغوج داسف بول وا
 ندنادعدو لاظمیعوجر كرلح الف قتحیدیشلوا ب لس قرط تنم اوتنارح 1

 نشود ردا دعصندقلحآ هدرلفافوس هلب راارعو؛دالوا بود ارارفهرهش

 هلئروصوب و یراک دنیا لکا ینیرا دشال تاناویحاض هو یبراقوبقنواقوز وب راق
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 یفامعا دلو ا یسیدنفاودنکك ناشاب لیعاعما طتفر دشلدا لی زتو
 شعار دنا تناعر هنن رطاخ هلیناسر ااا ده بسانمورلبا بدن هدنروضح

 ج هدنشادیعص كب ناوضرو كب نسح یوادح نده ولع هداستناوب

 يعج بول اق هرلنا | رماقوحرب یجدندنها ط کی لیعاعم|تودنا اد

 کسع نانلوا یهجم هل دصق یزالازاورهق ندنفیداوا نگو وقت

 دا رمو ندن راک دلکحوریک ر لنا هدقدراو هنب رارزوا قر هوا غ وبشا كدا رم
 ا زا یر هلوایراج لاحوب تاعفدلابندنریاک دل و راب | رلز اه داکچوریک

 ر هعزانم_هلص نیفر طقرهاوایضار هلص ید دا نم تب اهذ بوی هنلوا
 رصد كندا رم هلسهناهبه کف ٹاک ران اک د هسلاراشع | قرظرب

 حلام رادسک ها ندهولاسو نادرا هز هلبسوول ردو كرد اثادخحارلتعدب

 راج ورس تانسا تقوقوحرب قر هناللوقهدلوب وب ییئافسو لز هیلب اهر داصم
 اجو شمارغوا هزالب ردقوب هرب هدوهب یلاها هلتروصوت تویلبا لمطت
 ردشتوقملا ندنکر حو لقن ید ن رفاسمو ندنراشبا
 ینارب هدهرابولوا یراح هرزوا لاوئموب لاحردق هنس هدس رکسناسقط

 ٍ رها ندنرافدلوا یرلطلست "هعیر اتف رکلرلزا یخ دریل او هد هسا شعلک د

 رب سس ات سم هش بودی آ عم ییا دما زا نسب ید

 کرامت دەر 6 0 ES e ل صم, و

 3 ردش یا مچ لا
 ! را ربخ یراتیعج هددناج دیعص كنا را قاطرب هنن بقاعتم یون

 هویلوادیفم هدهسبا شعشلاح یخ هغلو یتسهرا كرلنا هلکی دا مكب ےھارا

 وس ی توتیحندرصم هل هل.عحا ولو عابنا رەي اتما هرلنا كدا ره

 كلب حب ۳۹۳ هنس ول تودنا تعا ۹ می زر فا اتو تر اقاو هدنفر 3

 | نددح هسیا یتایدعو ماطم كنا او a نام یحدهدنناصیف

 < بیثا ۶
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 تعوکح هلتر وصوب و شاوا تلودرومارب دمو دلبلا غا الات ۰ 5 4

 رارکن بویمروط كنج د كب دارم هلکی مهار او ردشمک هنلاه ولعب رص

 ندنرلفدلوا نولغم هنن هد هسلاراشک اهب راعر یئدش كو موحش هرص

 جد كب دا وكب ھار اق اردشل وب را رقتساهدکلدللا می لا

 اخذ رلغ| عنم ندکیا هغاشا ۍنئاغس هليا طبض یسورافوب ندهج رد
 رک اسعكب لیعاعسا ندنرلف دلوا ترویض راتفرک نلاتنها لر هلک خب

 هد هسا راش ارارف یرغوط وراقوب هدک دا تکرحدش زرزوا هلا رق
 هتسال اها یجدك لیعاعما نوح“ هب وسڏ كفراصم نالوا مهاو ةدلوت و

 ر دشا هدیجار یی ییارقف ردنا حرط را وکر و اددک
 ندنرلفدلوا یلاخ ند داسف هدرافرط وراقوب هث كدام هلن | كب مهار ا

 باععتسا ی هب ولع هفاکن وجار مدت ورهف ین هدم یا ما هل كب لیعاع
 یازفا ندنسودنک كك نس یوادح هد هسلا شعا جو رخ ندر هه

 هنفرطك د| موكب هارب ایزنک اكنهب ولع هلیبسح یسع |یقافتا هبا هد

 هرمصم هل | لاح فعض كب لیعاتس | .دنلئاو| یس هنس یکیا ناسةطنیغلو | قحم

 لب راع | م وجھ هرصم ید رلکب میھارباو دارم لاسر ډ هک دتا توت

 رلپلاعیش لوالاک ك: مهار ابا هلتروصو ردشللار ارف هنفرط ماش كب يعاتب

 تو نما دقعو چای کا ردشلوا تموکحوذوفن مامز كنام كدا رح
 ییاضلا كنه ولعن زرارقتساو لوخد هرصمهرک و نکدا هدنرللالتتساد

 هب هند تشک وب ندنرافدلاق هدنرلنکگو نانتماراپ رب ز كرا هلغلو اب
 هلا محور س هنامکح ر اوطا كرثنا ك دا رح هل ص وصح و بولک نازک

 بلاغیفرط هب دمع كرد اتد برج دنن هقرف یکیاوب تیاهننویم هک
 یایعاباعتم وپ ردشلاقهدرانا | رص ةن یبصانمو فانملرممهلک

 ییاشاب دم تزرع هر زوا یتددلوا یرلهناسیلغتم *عبق تداع نه رص

 اشا کنار لیعاع ١ ندنراودلواشلیا لب زت ند هعلق هل لزع ندا

 هد هسا شلو |لخا دورصم هدنم ریس هنسجوا ناسهط بولوایسناو رت
 ردراشعا لب زتو لزرع دیا هدنبجر یس هنستر د نافل
 ندراجت بولوا ندنراهلوک كناشاپ فئار لیعاعسا لصالا كب دا رعوبش
 فان ناز رو مور دشنلوا تخوزف نو زوعک تست هک | عین هت ا

 لر نیک ااو ندا کوب بولا هلا سرد نون همسر
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 الع ءانب یدیشسالاق یشرب هدنلا كرلنا هلیسح یلغت كنهبدجم نکل یدبا |

 اه ار تب و99 جو یو نا

 ا ا e بولغم دبیا را جمر اوي خب رارزوا

 ۳ داد نادار راک لشکر سو تواقش كتاب رصح یا رماهرکصذدنا

 < واشابهلب وب كن هیلعتاود قرهلو| ضراعندنورسک هه ړم تا دراو
 ارا قرهلواباتب ورا زیپ یاهاونارخ یاو وا هتشب ن دک د روجقادراو
 س هتسزویکب اك یرارح برت تاهت تودنآباخلا راهب اوچا

 روجر وت هالوج هانا ییچ ېر اینچ روناق تکالخ

 صا داوموپ هد هسي ا رسد رات فصاور اد هناعوقووب
 2 راب فصاو كرك نیفلوا طوسبم هدنراخش راترصمیتاحاضباو تالیصفت
 دیخ رات عیافو مشی دلوا فقاورب اد هناعوقووب هدرلخ را ین رع كرکو

 دق هن یتاخدیج رو درخاوا هدنسهنسناسفطزو كاب قرهنلوا هصالخو
 هرکصن دن روم أم صم كناشاب نادوبق هلیل اوح!لاججا تانب رمصمیا را
 روئلوا 2 هجورب هنا j اس را یو
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E و PERE تكبد بهذلا IESE 
 اص منول وا ك« د کل اع ك دع هک یدرولبند هب دج هرات و ویدیشلاقهدندن

 جک ادلب اشو یراسرو یدناراشقارمصح هن رودنکی ی عفانمویصانم

  ۱|دلکنا ندنفدلوایذوفنك سس ترش کک .دا رع قع اید اب مهارب

 ید اس یشرب هتشاب ولشاب هکدعا داڪاو هرواشم ۳۰

 ا لع 4 یدرول وه ولع خدورا اتولوا | اف ار رای دنقل ۳ هرلز وب

 ب نسح یوادج هل اك: لیععس اكو یدیرلسركرانارولوا كعد یکلام

 ارب لبا راتخا یاوزا هشوک كرديا تعانق هئندارب و دنک كيلیععما

 ی و و هلبهذل ا وبا یودنکو دش راف

 بر واورباکا ده ولع یایهارباس هد دت | جورش ندرصمهدننش ران

 ۱ ,۱هلب راع !!دستیعج هدرصمجراخ

۳ 



 یک

 نوتب نوت هاکو رپ ردنوک ناصنءاک یشاظوو لالغ نالوا پته ریش
 هروهظاجاح هدنیمرحو نابت رم نودامه یا و د تالذکو رلیدلوا نمر نوک

 تویمر دنوکی غلام نانلوا هلاوحند هب سصم هنیعتادر او نوح تار ناگ
 راخدا هلئروصو و رلبدْشود هنس هیعاد كجا تاقوا را صا هل العلو ب 1

 یراتناها هباحتصو ا عو ودیا فرص هنب راسوهواوهییاوما یراکییلک دی
 نومضكنفب رش ٹی دح 6# هاهفس دعا یدبا ىلع یم الله 99 بوش |نددح
 ندرعطق عاضواوللنموب هلن رلعا تابا ی راف دلوا قدصام هننو:تم>

 هلاعر هن داف ةيلهاج تیم تام ارشناطاسل نم حرخ نعو تغارف
 ماکحا هك رثلوا تعصل ۳ ر لودنک هدنفایس یرلء ۱ تعاطا «مالاولوآ

 هار هی اافصا ینوبامه طوطخ نالی روی رادصا اجاجو فشخ ی هیعرمش
 رلدندا تداع یککا فس : رب ی هیلع تلود تاهنشو صاوا

 ند هراس تابت مهو ندنت اننقم نیم رح هب رص م هن رخ نالی د یس هن لاس

 هدن دورو هنس ره هکر ده رصم تادراو نالکه نلو| لاسر اهتداعسر د یونس هقشب

 یسهن رخ هیلاس رایداداتعم قوام ات هب هیلام ذنب رخ قر هنا وا بیرت ی الآ

 هک ی دنا یرزلف كس زوب قلا هدنص ی عضو یادتا هداخ ملسرود

 لصالاف یرولف هکنوج شعا هعقا هسک كس شّلا هل اباسح یکیدمش
 ل داعم هننونلاز دلاهکر دین ولا ك دنو ندب | لوا دت هدف رطره و دران دهدرانفو لوا

 ردقو نوا ید قرهنلوا رییغت یرببعت یرولف هل رغد لرل هکسا رخ و«پولوا
 كع دیوتا زدلاب ررح لاونمربهروک هتفولوا هد هسرونلوا قالطا هشورغ
 رولوا هسک تك شعلا هکردب!شورغنویلهزوتوا هل اسح كنقو وب ندنشیدلوآ

 ضراغیتدنو صع هب هب رصم تا دراو هلباتالالتخاونتف ی اونو تاقوارو رم
 شابكنس هنن رخ هنلاسرا نالوا دراو هدنس هتسزکس شاز و كس قرلوا
 تراب ندهبک ردق و كس یکیا هج وم یرفد هصالخنانلوب هد هبساح

 هچقا هسک یب ردقوبیمرکیابی رقت هلریاسح شور غ نالوا هدر تو هکر دشملو
 تدمرب لج ینایصع كکبیع قباس لاونمرب دیا اعر كع»
 هرنصم ناار فرط دن جافر و شو ارلردنوک هت داعسرد هنن نحو

 یس هنس رکس ناسکس زود ك ارخۇم تح یدبا شالوا لاسرا دیا
 هیلاسرا وبا هدنکل دلبلا جش كبهذلاوبا هلهجو زیکیدتا نایب هدنعاقب
 یدیشلوا یالا مظع هدکد لردنوک هتداعسرد یمنی

% ٩ ۶ 



 ۵ کو an TE فصا و و و نکا مال دنیا

 روئلوا فست هلسهدانز |

 1 دملع تل و د تابت رع هل :تشمر ره قر هل الا و هر فر ي یبطات ص4

 ۱ ۳ یراالصضا هلل وب كنم رلتمو کج :دنه کل زدشاکه زد رسهراج

 رال ر دلو هرز وا قافتا ككرلتوب ند هياع تاود فرط بواوایثا ند هک

 رطرتنمهیمالسا تاعوکح ناناوب هدناتسدنهمه یدیلوا شوا تم* هلرتقو
 | رهدناف لوك و ر ولوا یذوشن هده دنه راطقاكت هيلعتاود هدمهورلوا

 ہک رغوطیالوط ندناریصقت ناناواهدیانوب رخ ومو مدعم یدنارولب روک

 هک اجا كنل اوحانالوا هرکصندبهذل اودا لرصم

 دهر هدک دنا لالعتسا تسک هدرصم بهذل اونا هرزو| ییا دنا وانا هدالاب

 , یدرلشلوا مش طیف هلند اس او قلح بول ا هرز و | ترک هر : رسصم هطخ

 1 نازی دیلوتدج رغولر در هدنرفره هسا ابد ما نالوا
1 

 ۲ a تلقا یاا ضف هكر ىكخەدىا ,احاتنا ار > وم یجدقنو کوا تویلو

 ااو اتيا .NS ھذلا ا

 | سما اولواو یی اب هدا تبلت ,اقعنولوا ندنسنحهلوکل صان ۶ هرم یارما هکنوح

 | هل رله كان رل دنف اردنا د کال دنح مدعم ندر ٤ : مین ىس هم هدصضو نعاطا

 ۱ اا اد هل:محیراق دل اه زمس هم كن رندن راک دلک هنلواقاخا نکا سا ما

 نیا 2 تر کیک دا یاب راد وا بلاف بویلو الاخ ندلادحو كح

 بحوانشآقراعم هل داوااضعب «دنرلجماطعق ردراشاک هدن الی زت ندتموکح
 یموکحدوفن هنتر رس لرد اروهطا رعارداق هعاش | رحاور دمو لقاصالع

 | اروما دمشر كن هيلع تلو دوربندندمرب هلهیدر ولس هنلوا لص یش ی زج کب

3 
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 یاس هر صف هراشاب نایاسهداز لیلا دنع لس و قانا ساویسیداکا
 یرد كناشاب .دادقم هرز واییددنلوا ناب هدلو دلج نکرد دلو دی وت

 كر : یطصمیردارب "كکي ناجلس مداز رابح لقواز وب لا اشار ىلع مود

 هکینایلس لب ۳3 ۳ دادم توا دع ندا تدع یالوطندرا راھ دات
0 

 هنا فنی ار حا هنمیلعیر رب هلب داتسا تک رحءوش هرکی دکب نیو توزآ وه

 هرکص یآ تلا شب ندنراکدرب و للخ هنشیاسآ كفرطاوبا ردا رادشا

 2 زوهدازمظع قابا ساویس هل الد و هام تحت ید و اشا دا دع
 ردشماوا هيج وت هناشاب هللادیع

 4 هب زا نداوح ضعب 9«
 نکیآرولیشارغوا هلیسهیلعاد تاعالصا كن زا ر اطا ورشم لاو

 ناسقطوشا ید ییداوح یی دلوا یراتینءوس هب 4 ا لح اود رولر کرو
 هر : همطا تحارب ادت ضع ی ۵ لع تود دو هلذلو مناشهدنل الخ ی ب سز ودط

 لو رھ قد ر ط كح هل دیک هدنهنذاب ورو ایرلمدعم هکنوح ردشلب اروم

 هلکعا فشک ی قو فور ها و حفر نو تو

Eسنا ورک ور الا و ی دن  

 یدیارشعا الیتساو ظا

 ت اش لح اوس هل رکف تشاعمهرب ۱ دعیسوتر رکن وب هدا و

 قدصرحوب هج رکا تولوا میاشیرلفداوا هدکع اره و بدترتافو دمرز وا

 هل فو تند راروم امو یماکیخسا تالحاوس هلناعر هطاشحا هدانا لتگه کو

 . بواوا عقاو هدنرفروکه رصب ءان هنفبدلوا ند همزال یراقلوب ظقتمو ءاکآ
 تب ط وح ر 2 لحاوسنالوا هدننکحو طض ك داع تاود

 رو e نازار ناصر او !دتدلبا

 رو یسلاو هدح هدقدل ید و 7 جا 2

 ا هدنتع هرعندماشو ارحا و اضتوا تودنا هر واشمو

 یضتقم ی اک | ن دلا رت هل احعتس ارت اس تامز اولو هناخ هبحو یوطهداناژ

۳ 

 | ههدج هلبازارفا برا دقم وزا ندناب4+نالوا یععتنس هدناح یتبدلوا
 2 س

۱۹۹ 

 ۵ اس



 e اب رازج لایا ماش e بولوار داص قم

 E هداج e 1 1 طنوملم دی @ ا
 دیک ما وک e یوا e كَ زا 2

 هندیدنا وب شاروم ربط دو اد یراعل وا اس
 ۳ ِ ا

 ساوا قجەتوا فیلکت ہیک ره تبویلوا ارزو ردتقم هب هرادا هء> وها

 هنغدل وا ییولعم كئلود ناک را جاوا ءدنعلط کا یک ند ربه فرط

 هلن ایلاها ریاسوناب رع تولوا یرلیشابلیلد ورين د هنس چاقر كرا هداز میظعو

 زوآ نا واروهُءیندالجو تعاع“و ۰ ا 9 ۰ نرخ

 راک هلال ەم ەد اح یی دلرو د ۰ هم حول قان اریمرام هنس هدهعاغا مه

a rدرا رج لصا نعو ما "زا ودهعل نس سدراد دا  

 : مابهفاو هدافا عح هوا ظوطظ ند روصو تولوا هجوم هن سو دنک

 ۲ ۱ !ارمرعم هن رایه اغا مهار | لغو ہٹا ہد ر جو قابا ماش ساب ارطیبه هند , دلب |

 صچافرب زونهندندامسرد قا بون والاسر ا هند روم اه بناح هل اهیحوت |

 تردد ییاشاب ےدارب ابولوادراو هن دامس ر داش اب ییعدب لح ر دص هدقدلرپآ

 دف تدم هو سد ندنهدلوآ ره نصح ر دو دعم ندساد داحاو

 ةاط را ,داز مع هدو .دزاو هسانا رط هدر قلوا ت تولا هرلهداز میم

 هل ادار اودرس یی راج هیلوا 2 دقات قارا كرد عمح هنشاب

 ا هنکیدتا نايس ۱ قلروص ق هم وا هلاوح كا ار E = تالیح هد رد

 رک ناب نامزد یسع !فقوت دلع یی دنلوب انا عهاربا

 دنع دلوا ناف لاسرا یھان ترادض ا ۵ هرازرح هدنوحص وب

 ل اس بواوا یرا دهن , رخ كنسودنک هدننارب نر نالوادراوكلر ارجایاوجاک وب

 | ضرع ییداواراکرد ی دات هبهراد ۱ ياد حر اوم و

 3 !اریعریم همتراب هنسهدهعاعا نايل و لالرح« د رج هاب س ایارط هلدملوا اهناو

 رک رح ندنلعو و یا قد اس-یلاونمرب اشا دا دوم و یدنلوا هیحوت

 ادنفودلوآراتفرک هب هقن اضم هلتهحوب وراح و د هب هیلکقراصم هلیسلوا شع |

 : ماقف هدانناوب یواح نزا یسلروبت ناسحا تصام رب ناسخ هنلاح هلع
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 یب ر ەر مە كناب بو توروتوک الاسوان»آیاعت هل ةیشب یباجو
 "هدارا ماش سب ابا رطو یکح هيعردکح ترورض هحاعح تور و دف

 نفلدلو !جردنم یناصوصخ یسلو ۱۸ هیج و ۵ مس اتمیوتاوا قیلعت هب 4 اد تلو

a ر ع4 وامه تاکردش هح ورشم تایفبکندنکی ااو شرع e 

 | هزاره لتطصم هلغلوار داصنوب اه طخ هدا قملوالعەرزواررع لاولم

  5هنج نالوا ا داج هرزوا هعدق طاق
  ۱هناشاب دجا ارج 9 تراماو ااا ماش هددومنسم تفو ناناوا راشخا
 | هد رج هلن ا ماش سایارظو هباشاب ی ندنارمم زم یمادنهک یتزاا ادیصو

 هدنفح اطازما لر ارج هکنوچ یدنلوا هبحوت هباشاب دادم زو ییلغوباب
 | ضرع هنسنع ار یراتلاانالواهدیلاولوا یس: ج واش اكر دا نالوا ظوم
 یسدورول ییص ض رعهاوخ ان وهاوح > كر هبدردوب لاحوتفو نان اود ار رو

 یش« هاو یا صضیصخ هنتلخیسرآدو دنسفل ی لاوطوا هلتزوضوت و
 لروذحوب هلیسهلاحا هرادمانرب زورب رادقالا یوق كنغاغوبشاهدرح نیفلوا

 بوصمدق انار نوو اهلاحا هن اشاب دادم رز لاونمرب قر هلواروصت ید

 ینلجاطارمعا كن رد قا یدنلف راع اوما هن ودنک ت٤ رع هذن زواق

 كنسو دنک بغ هنفردنل وب ندناو ذدوحو خاصو روش ا اۋ هفت دلو شل

 باما مدع.دنزهنایم قر هوا ش>وتمرارج ندنسلوا یسلاو مان سابارط
 هدرحو لاا ماش سلبارط هلغءالوا ديدي ندهظحالع ك٤ا نوکت لاج

 ند ادوروابفاع»یییدلوابم اتع قوا دیحوتهر زور هم اغلانومامیتسهرادا
 لاخرهدقر هم دره وا لوف یرذع هد هسلا شع نام ومیرصدهدنر ۵۰ت ادتعا

 یداشاب دا دقه راحات ندنادلوا ش لوا لاس ایم رع هتد رواق بوص

 ردشلوا روم هتک رحندل ینیدلوا ن نکاسنم هاو

 بص ماعبک اشا نسحاردنادوبق هل ,عوقو یرعكناش ابدی لیلخ«د)ا وا

 ی هشاسراذغا هل هلبناس یکیدتاتکرح ندنلخاشاب دادقم نولواشملوا

 هدافا ینخدلو ۱ ا ی اضو مش اب هدر < كنا لرد ازا

 | كسابارط ندنرزوا قجمآ ی دلیا دقت همانداب ره یا دات هد ضرع
 BE AER دش دنه حوت هنن رک د هلا یب وکو فرص

 نعص یسعار ادا هب مزال تم دخ هل | باه ڈار ادم ت٤” فال هنس وب طقف

 0 ی کیش وار اراسدورپ رم همان تماس هتسو دن کندیماف#اقبزاج

 ا
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 لعو یکی دمدلل رب ورا ورود س اع هراما لر ارج هکنوح هدق دنا وا

 ادلعتمل لهداز مظع هلتهجینبدلوازاج هد تک لاع صءب ید یراما

 رول مط>ر ی اود ماش ندا ادغکرا ار دشیاو

 ۱ ادا یب اجر وما هدماش "یلاوح هدف دل وا وای سر هلعلوا رداص

 د رف ههاش كرا رحو تویلوا هنسسک رعیدنو یار ب>اص كج هل سی هدناآ

 دنک هل !یلتعراصح ا اح تاراما هلیسح ینکع و نوف طرف صوصخاب و
 اس ندص رعد رله الت كرلتدنا ا هدصوصحوت بولوآسصح#

 اد هتاسا اسا كد هنآ وب ندنسو دنکو مور 2 را یادلوا یتیم هباسررب قر هیلوا

 یدیفنایس ها رالی دول هژلغلوا مولعم هسک رهییدع اروهطر اوهان عض ورب

 . بولوالْاق نوسلوا با مس رب ولو هنفلج ای اما هر ارحو م زام ید یدنفا

 | ایسا دک ویقكناش اب ییعهدرب و #ید1اق ضراعم یریغ نددنفا نسح

 1 صوصا-| ل ءو دیلام ود قاح تاتو مپ بت

 ۱ ۱ تاتو ابو هام رب ا لوف هتسهراد قلحاطارم 11 رعت قاوا

 | ششاوا یداب هن ریخت لنص م نالوا مه هلته دم ینجهلواروبح کا
 1 كنسودنک و یتیلها هغ! جال ارم! كن اشاب نادوبق هرکصندن و #یدد ر ولوا

 ۱ | یزعندعلن ادومف هدانناوب ارظن هلاح و تد و قع اتولوار وک دم یبغروقوش

 3 كرازجیالوطند:سدانءنالوا راکردءدرل هر ارازح هوش و نان هيم هر وا

 بسانم قلحاطاربما هباشاب نادوبق یجدامدتمو یدنواداربا یسعاشحوت

 هلا هلسم تامدتمود # یدیشه واربخ اولو بحوم زو ذود نکشلروک

 امدتم تیک وب ندانیما یبصویدسا لیمهنفاجاخ ارم ار ارج ار كن لک

 كج هلک هد دسباشعالوا دراو ییاوح ز ونه هچ رکا بولو ا شتلوا راب »ا
 هابسا یی ییح هلو | قفاوم هب رفت كفوقوتاب رار اسو ك نشا یب «دژم ی اوج

 رقت رو« هعطقرپ هب اعتاب هداشاوب یسادنم وق كرازجو ندنهدلوا

 ارب رګ نالوا دراو ندنفرط رازح ههفدوب هنسودنک, هدننوع بور و

 ا ادم هنکرادت هراس تام ااو ا ییبدلوا هدنسلط قاحا ارا
 | الکل اوما نالوا نیعم ا ییبدالوا ۰ هیح ول قابا از ص و نوح ا

 ا ۳ ا هن اعاهنوک رب نددماعتلود ل 0 ج زوم اادعامندچ

 هک و



us 

 هدنتروصقلزسنعاطاهب وب بواو لذت خو یسمرپ و اوج | فج هتشپ
 نکیارپ هدام لر هلک مزال كار وک ی سهراع-م اطذال اظ ة> هدنرو عطاجرب ان عضو رپ
 اشا نادومق ٭ ردن دنل بة لاغتشا ذعر ارص ا دنر وصوب رولک مزال ق لوا یکیآ

 كناشاب ىلع هل اح رج وعنم سلوا جال اریمالرارج هل ارادا همالک ید
 بود | قلد ص 1 یا ید نیم ارتف د یدل ادرس تام دعم یخ هدننش ینا ر

 یتنشخو هسوسو كنحاش ارممارصهویشحو كن هکم فبسش ندراز

 نوسلوا بصناش اب دج نک: قیاس دصیرابهدنروصیتیدلوااشاب لعلب راتهج
 >خارب واح :و نام "یجارتنانلواروصتهداشار یلعءدک دیو  eبوئلوا

 ناماسبایسا روصت ام قوق كرا رج هلن ندنتردف مدعیخدكناشاب نکی

 قنکموتوق طرف كلرازج هل هسلوا ملتی حوت كن هکم فر مشویوراو

 ندراهداز مظعو ردراکرد ینج هبءهاوا ملت یروذحرب نرجو یاک هلسس
 تلاحرب ندنفرط هنن نکیادوتهءیرراتوق بواوا شحوتمو رعشتسه امام یخ د

 نور دسک یزوسیدنفا دجاهداز قفم .دکد لن د ید شم اغ اروهظهرگتتسم

 تراعاو ماشهرازرج هللا یلعالکو تم نام هر دقوب تس اه هب هياقع تال اغح | هل وقم و

 یدنروک تقفاوءاکوب حد هدنسب رک | لراضحو ید دنوسلوا هیجوت جاج

 لوبق بود ناب د نصوص قوا جازتسا هلب ااشاب یلع مالالا جش ق عما

 یکیدت اافعتسا هلا ههج وعتاراذتعاو رولو | لص احبواطههدنروص یکی ابا

 روخ ر وک بسانم یسملوا بصذ حاطارعما كر نخ تال هنسوب طف هدنروص

 صی و ضرع هنو امه تاکر تروشع لها ءارا هصالخ لاحرد هلکع د

 مدعم نار دال چ ہں ویل وا ندد ۳ هدفدنلوا

 لاس ندضرغ یصوصخ باح ااو جحر تو ر ولک مزال قوا بصذجاطارما
 هل اناا هغلجالارما یرب ندنزردتشهو بس انم كماظ د یارزوقرهلوا

 هسح ول زکات ا یراصخا كعناح اب ارا هن اش اب ییعونوساوا ضرع

 ظوحملم یدار ,ارذعو یزو م نامز هل ری و ردیع 8 رل يضر

 تشک نالوا دو كناش اب دعسا سو و د رب ندراهداز ر یظع ردیلکد

 هیارا 4 یدتفا مالالا جی نوبام# ر طح نالوا رداصود یراک هرطاخ

 لر ناسور ارج هلا لودع ندنلوایآر لس هظحالم تفوتوفهدفدنلوا

 كلر وتروص هدنفرظنوک اقر نامه قر هنلوا میگن ندحراخ یلاوحا
 ضرع هناورسخ باکر هقشیکیدلب لا درا هدوم کود | مزال مق اولا یف
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f mgیه تک  

 و

ب یخددجا ناخن یرادهش رح كمرخا عبو د ردراکرد
 کو

 ۳ اهااشان ش ورد هنسلح هلک یرلدتفم دعد را بهاذم هر قیدصت

 ِ نالوا تع رع دن لمع هلل راهظح الم ررضو رطخ هسا رولو اامنا

 یاب ییهدزمو یدلنا هوفت نب رلکدرب و رلاوتف قرارات

 یدتا قیدصتیزوسو

 تروشمسلح هدنغانوق مالسالا میش ینوکی ج انوا كوالا می ر هیلعءانب
 اد ار تلط ندراصح قردللوا نایمرد هروک ده ناصوصح توتلوادعع

 ارز ور اسوندنلاحلر ارج نو دنا ترشابم همالک یدنفا یضیف ناي لس مدق دلو ا

 اشک سا ینوب یجداشاب نادوبقیدد ردبسانم قمل وا بصفاش اب ییعیباح

 امهم هلج تكحاحرما بودا هلب اقم اتا دیج لیلح مطعار دص##یدتا

 دقوب ساب هدنیتصمرتخ دهناصمر هال ودر هدنروص ییددلوا اهم

 راصم رخ او لی الوا هلبنسح یوزكن هیلک هناعاو ینادتف كنا قحا

 ملاطمنایب هدعب هدب ودبا هظحالم ییکچمدیاباجش [یررضو هدنًفهلوقم هن
 | ماسی ولواكناشاب ىلع بودن ارادت ا همالک یدنفا سدر هدک دیدردیلق

 |یدنفا رادزفد كند ردراکرد یکج هیتساهعق اند رم ها هدلاحینیدنلوا

 مالسالا جش هلکع در دیمولعم كسکرهییاحكن رمو لکشم یرادنكت درسقا

 رقو هسلعارب هجا عسا نداشاب ىلع هک دید بودا ا دا

 اتمع ر یک ر ارح هلتهج نج هص هلوا نک تام لر ادت هرکص بودا رو رخ
 ]ک صوصخاب و ردراو عفان هوجو هدنهبح ول قلم هاش هر زو

 ۷ ر دانسا رالاح صعب ہر رجیدنفا یضنف  ر در اکر د تاو هس هجل ممهلتهج
 ودنا هلباقم ظعاردص هلکع | و رتیاش اب لعنت بودن ارادا هب هضراعم
 ۱ r هرفو موضرآ تولوا رگسعردق كيد نالا هدششیعم كناشاب ىلع

 ردرآرفتساواه |هدارواقر هاو اهدنسهراداو فرصت تح یسلاوحو نوزب رطو :

 "| ردقوا هلصف ندنشدلوا لومأم تع نع هماش هلب!تشاکرابتخا نکماظوفحم
 ۰ مالک هداعایدفا یضیزنایلس هدک دد ردحاتحهتفو لوصو هماش هل کسع

 ۱ ی تراما هل ار ارصاوربج کندن د مظعار د صاباوج هنسع د نوسنلو | هلماعم



 Koo ا

 هندموب درانوسلوا لف ان هدلاحیکیدل اب و صاصعن زار نار عا

 لاحبوناق هنس هیج جاطارما هدلزمرهو راشمردنوکر یخ هدسبلاها هروشآ
 تف نفرو پ ھن یڑکآ (كجاخ لاوما نیغ وا لئامهتح ارنا وخ ولذا ندافاوق
 كج هلک بولو | ںولسم یرلتنم|كنس لج دقن رطلالخندنغیدلوا شولو ۱

 راثملب ا شن راب وتکم هفارطا لینا یفح هیلوا نکی تع هک هدهنتش
 تقوی كن هدرجو قتزرداجنالو |ندمز اول ظعادنرلوصو هغ رش ماشو

 تر وریضو طعم هسجاج یودرا قرەلوا عباضو فلت رباخذ ندنتکر ج

 هنکر ایت هقا هسک ك یب ینا اد ةن قمر دلاق یباج«دهنادنس بولوایراط

 هرزوا تلق یتاوقا زءودنالو جاجیایاطم هلبیسح قسخ كلشاب وجات
 پولأق ندلع دعبا ي ةلکشود نوب ز و فیعضرهود ندنشدلوآ شلربو
 دصرتم نابنآو ردن ر ورضرما کرادت هودكينوا یلقا هنس كج هلک
 ییدح هلرپ هدهابشم نت بحو رج بنیلاو د نافرخ د نالوا تصرف
 ندا جاعزاو لنج یب رامدآوسنمو جاراتو ام یتسیح اونو اج لرد ازواج
 كرت هرورضلابافعطو ارتفقرهلوابولسمتبنم | سد ندیلاوو ایشان
 فب یشو تفا دصەب هیلع تلود دو ج” یش رح و راش لو | یپهتم کچا

 هنصوصخ یسمالوا ر رضتمكجاج هچرک | قر هلواهرزو تموصخ هفرط

 كناپ رع یفلناشی رپ نسر ادو یرکسعتلق كجا ارما ہد بسا ش لیا یم
 تلاحو و بود اررمضلاصبا هجا فک یرلک دنسا هلغلوایتراسچبعاب

 هداسفهدایزندنوب هدهبآ هنس هللاذاعم بولوارادمیلک هنراعو صرح

 هداعسل ار اد بو دیارب رقت یشابیبهدزمموق مو در در اکر دیرلکجهدناتراسچ
 مزال لزرع كنسبلاوماش هلک | ضرعهنوبامهروضح یی رپ رفت یدیساغا
 دوخاب و اشا دچا رارجندنرار دنتمور هتشم كم اظع یارزو هنب ریكر هلک
 بصذ جام اریم او یسلا و ماشبوناوا بان هلیق فتا هلججیرپ ندرلهداز مظع
 راضجا 4 یلاعباب یشاب یتهدزم هلغلوا رداص نوابه طخ هنا قوا

 فواوەچاح لاوحاو یدایا دار اقر رمت یکلوا هني دودنلوا|قاطاتساو

 هما اطمویآر هدصوصخ و ندناوذ صعب نالوا فرا !اعكنسل اوح ماشو

 هل رقت یاس بابساویسشوذنوب ز كرو دو ییا كرارداج «دقدلروص
 9 هقشب تنور ee رارج تب 3
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 | هیجوقاکس كتموکح ك هسیاردبا دهعت هکعرب ویفلبم یکجەرر وكکیبادرکآ
 ۱ :نیسهدنتأقالم هل ارج كلر هلک هب هکع بویمروط نامه نکن هنفج هوا
 ۳ نی وب ناماو یار لیدنم ,یدفسوب رسا ندنفدلوا شفلوا رب رو د

 | كرازحهدنفرط آجواءدک دتا تاقالم هل ارارجتولکه هکعهدناسینبدلوا
 ۳ رکصندک» در ودنسر« زوم وا ملسد شورغكم زو کیا هنس هل نح

 | هنغاطیزردلاحتسالا حانح ییعهلرک اسع نانلوا قیفرت ندنذ رطر ارج هنتیعم

 ۱ قرهداشوف هار ک اسعیرمعلارب رد نیلحاص ی زس وارا در بخ هسکو ا

 یکتا دهد هرارحو شا سک بوتوط یتساد
 دوا نوعا لبم

  بولوا هلهجووب لاو رب لاسراهلبا مجدچفا ولتیلک ندیلاها
8 

 نج هیقلوا هدافتسایشرب هڪ گ رات نی نسکع اقىت یبهدام یک :ةافصاو

 ردشطا اشنا كل "هدیشک هدنروص

 4 یراهعْتص ءو كنه یصم یامآ هل هه > و ی ها وا ناب هدر ز

 كدیمرحنابترع هرزوآقلوا
 ندنراصعت نالوا مقاو هدنسافاو هب وس

 ى ۱ یشات

 13 ید غادر هن هيلع تلود یسلوا نوک ا وک بّیاصم راحود صم حاج

  هلبسحیتافو كناشاب د هر هدنسهنس ید ناسغظ هقشبندق دل وا

 ناعع یسالاو ماشقیسا حاحتراماویک كل او ماش
Eسا  E۰  

 ۱ شعروتک نوروئوکوا یاش لج هدنسهنس رکس ناسقط قر هوا هیحوت

 8 یبا ماش هلیسخ یواخرو یلزست ردق كنس ودنک نکل ىدا

 دغ تاودیشان ندعلوا ِ تشا نوعا هنآ هنسو بئاصم راحود

 ۱ اقر لو | یمظع هتاف یدوب نکرروط بوشارضوا هلیناعرانم هو هیسور
 تال كحاح هکر د هله جو وب یلص فتر دشع اناج ا نسل واج الازم ا لر ارح
 ۱۳و نا ةطزود كب ومشآیشابیچبهد وم نالوارومأم هاصد | ربخ

 هك را لوا مدد داتعمر قرهلوا لصاو هنداسعسرد هدنلیاوا كوالا عبر

 .فاوحا یکنوکج كجاح هدنم ودنک بودا تاقالم هلیساغاهداعسلاراد
 اف كنا شاید ج شبورد نالوا جاا بماو یسلاو ماش هدقدنلوا لاوس

 هدجقب رطهرزوا قلوا ندنرانا یکلزسنر دفهدروما هراداویتواخرو تهالب
 نوو یس هع” اهب ده ندعالق نالوا هدنسه اثمیر الیک كحاح بولوا مقاو

 راشتبا ل یی رایبکب بورو | یسایعشا نابر ع ی ر هعلف یس روق تولاتو

۳ O)هو  

Ka, 
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 تیاغحورشم هحور بسر شا عج ا ی ناسرف ا هسا

 هل !نوشرود دج از ا 2 هر ا فیصانحر" هرکصندنعوقو هل ام هنازب زنوخ

 "۷ هشوکر رب یرب ره بواوامزهنم لاوتم یی رکا اع نیفعلوا لتق بواب روا
 هدیلاوطواو یهراشب دالب رازح ا هل رال وا رومع هکعا افتحاو رار

 فی یب دلوا نصح كسرافر دیح شوراش اط رض یعاقب و عالق نالوا
 ر درلشلبا رضس یدینا هرکصندمرب نودنآ هرصاحم جد یس هم

 یرلعماهدضرا یوزر تولوا و یرلن ادناخرگنمو ریفصلبع هلتروص وب دا

 هل بنالوا هدیلاوطواو هنب رهش روصرا رح هلهحوو و ردشلدولوا ځد

 هدنس هنس ۱۹۸6 هل وش ردشلومعوق و ی سه راح ۳ رمهآ « رکصندنوب و

 ضد رعهرازخلیععماربما نالوا یکاحمت "یداو بولوا یس ادكتسوب ربما

 هنس هرباد لرارحب هسرولب رب و هنسودنک یموکح > كنغاط یزرد بوزا

 لاحردهدک دار اعشا یه دلوا دهعم هرزوا كمرب و شورغ كي زویچوا

 بولک هب هکع لید ارا هاش هنکي دردنوک هتسودنک ی همانطرش یجدرازح

 ییخر ید هننیعم بود ات افت او ما رک آهتسودنک و دک تنا !تاقالم هلن اراز

 لک فلا یردار كفسوب رماوشا ا لاسرا ۵ و ریش

 یدیٌشلوا شم هب ودنک هدت هوکحلر هشلر هل ال ارمما ید دچ ارم

esهد هسلا شع |مابق هب هل اقم هلا رکاسعمجج 0  

 و نیکی با اا =< رک ایص هلدسحقلوا هقرفیکیا رلب زرد

 كر هلک هرم ارم یاس وا رویح هکملکح هفرطرب هل تکلغرابک

 ع یعلیم ییندلوا شعا دھو دعو هرارح بودنا تم > طط

 ردشمالشاب هکعا ء رح ییارتفو یلاها هلیس هیعاد
 ا ل لبح هل ار ۳ هن داعسرد قر+ب فدک هقشد یناعوقو وب زار > هتشا

 لالشتساوذوفن هیعادلاکاهدعاشلار و شمردت اهل اوح هن ودنک ی روما هفاک

 ۱ هب افعتسا ندنکللا اوهنس و یتاعوقو یکیدلک هد اثادحا كنو دیک وفا

 دز :۱لالقتسا اتسک هدماشلا ار یا مرا جک ویلاح ردشلبا ناشار ام

 یخدماقنا كلیعسا یماقر هلوا ترابع ندکعب عج رلهجقا یلیخرب ندناتی
 نانو هل : کلا | دار متد مراد تقولوا ندنخدلوا یدام لاح رمغد نویکتا

 گی دیوان ونکم رب هلهحووب ةيفخ هقسوب ربما ندنفرطحورکسا لا



 | اتری دنس اتارا را رازج یسلاوادیصبود موه هت ر زوا

 4 نعابناو ناکداس ناس اون هدننیعم یناغا | نا اس زال والس كن هر وک ذم

 ۱ ۱ 1 rs تیعس هثب راو دننک ید یتساناعر مود رم لع هلن رلکدتنا ادهش

 ۱ راقدلوا د زما اهر ط قرط یخدایقتشا اسو ددا تی تشک

 1 اراد قعلوا یعولعم لر ازج یراک دلبا ترشابم هنطبض كتاعطاقم

 و مازعا هنن رز واایقش ابو رب دنب ییاشاب ملسیمادخک هلل رکسعنالوا دوجوم
 1 نو راو هن رز واابشانال واع هدنسبهعطاقم هراشیادتنا اشاب حلس هلکع |

 د| كنابمشا هورک قر هنلواراکسب و برج ران لاعش اردق تعاس چاقرب لیافتلا یدل ۱

e E RENE 7۱ دن رزواروصامدتمو  

 رب دا را یا 4 توت تک با تز زر

 ۱ هدندیف كمرب و ماظن :دنغاطیزر درازحهرکصندن و و ییددلواش اشع اناشزو

 هداّشا ویرتف دایایقش !سورنانلو | عطقهدرا راشروک نر ار هدف ینیدو

 | ا دیم یارس ن راسال ةربع هلغلواشهلو | لاسرا هتداعسر دندهیلاراشءفرط

 [ كنیاوطوا قرهلوار وکش»هدرومایابلوادرتیمدخ وب لزازحویدناوااعاا
 ۱ !رادصا هنفرط هلیناس کود | بولطم ندنسودنک ارصح یاماظنهواک

 | هدننالخ یداقو یسهنس ۱۹۸ هدنخم رات فصاو هتشا × یدنلق روشنم

 | هلن وبهدراخع رات صعب نالوا شازاهدق رطلو اامابولوار وط م هلهج ووډ

 هن رکفكعا اط ید یهراشب د الب یک .دفصر ارج هکر دش ۱و هدام زوم

 عالق راجا ساسح | یتیدصو وب لاوتمیتب اشم نانلوب هدیلاوخوا یوشود

 ید ارلشلوا لاتو < هتل نصص هعاش و

 6 ردینادناخ كرمغص ىلع یر بولواترامع ندنادناخج وا لاوتمیییاشم

 8 لاد جش کر کمنادناخ یسهکیا ردنر ابعندنراش ادنر ف هل | فیصان 7 ی

 ىر اع كر اهرج هتش ار در اقلعتمو سرافردیح حش یسهچوا ر دیس هلق

 ۱ ار دن لوح وقو هد دش تاب ر اعر دقل وا هدنرلتب هدک دنا مو هنن رزواكرلنوب

 | ندقدلوا هرزوا تژک یرکاسعكرا ازجارپ زرد ناوفانرس یراناوحوتیامسا

 ۱ 5 سراف تا سا فضات محراب ,دیا راشو شنا یک هلاوخ "هلع هقشسد

 | ندنراقدل والداعم هن ولت ازویهدهاک کرم جد دج اعیشیشادنرفو رداهدو

 ۵و
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 یر هرادا كلرلناربمرمو ارزو نالوا قرصتمهرلاروپ یرلمدعمو زار 2 لک
 هنر زکسهدنروصوب لصا او رد راعولعم ءلورهراپ دنفا یخ د یتیدلوا هلهج و

 مزال قل باص دعه هرکی ن راص مر غل دلوا راجودوتتشمو بعت نالیکیت
 رادنفاوتو رو راشعاو ناش مکیدلیاراخداو پسکر دق هناوب هجرک ات 5

 لکدیلامابند هدنرانوب امهر وغوا قر هلو | ی هالا لطترضح تاهجوترثا
 یرل هشدب توامش كنيلاوحوب قجاردهابتشای مکج هدا ادف جد 3

 تواواانفاهدندنتفو كرعرهاط هسررول و قچاقیچ هنادیمهدب ولو تصرف

 كراار وب !رظن هلاحوب ردرهاظ یتچ هلوایسب رغا شان ویب رب هزمرلپدنفا
 ولتیلک هکی دلاقردنهربم رهاکودی|مدقاو مها ندنروما هنسوب یعظنتو بوس

 نالوا هدهار یاثئا هقشب ندفدلواربسسعررحا كم هن هنس وپ هلیقلخویق

 هدنروص یکی دلدیک هل بولک مزال قلوابارخ یدتابصقو یرقهجت و
 ندنفیدلوا شا اهناو ضرعو در دررق»قلوا بوک دی یایلوارظنیخد
 هنسودنکی روما هفاک ظنت كنسلا وحادیص هل رظد فرص ند هنس وډ

 راپشلز و لاو
 لاوتم ینب جیاشمهدنرل هنس ۱۹۸و ۱۹۷ اشاب رازج هنتاموقونا ذل لىچ ل هلک

 شع | لیلذنو لیک یس هلج تیاهنو بودا راهب راح قوچ كب هلب | تشو ریماو
 هدراحم راتب رع صعب نالوا شازاهدفرطل وا قتیفحو تیفیک كعداقو وب پول وا
 قرهلو اط تتسم ن دنت ارب رح لر ازج تامولعم نالوا هح رط و هد هسد ار وظ سم

 نیلوا شفلواریرحت هلمجو وپ ید هدنختر ا فص اووشانوق هکر همش نص:
 ممد | تر دابه هنناس كلاح ع وقوهرکصندکد شارب رح ناو ركقصاوادخا

 ییاهشفسا رم انالوا یک اسیزرد هکر د هلهجووب یتارب رع هصالخ كفصاو
 ندا باج انده رم تاعطابتم نالواهدنسهدهع هل | ولس هنایصع ق رط ۱

 هقشبندنکی دل ا هداعا تسد یهن بوی !اداهرایح هناي لاس نان وح یتلابم

 یز ردرناسو ییرادق كس یکیا ندشابیلرق شاب وا نالوا نکعم هدیلاوخوا
 بولوار اکے و برحدعتسم هل ا عج هنشابیبایقشا یلیخرپ ندنساراصنناو رکو

 زپ زعل ا عاقب و كرلعب ب رادقمرب و هادصندنر ز وا ماج"یداویتب رادقمرب ۱

 هنس هعطاقم هر اشب یییهعو هنس هعط ام فمش یسرافر دیحو هثب ررزواعابجو

 سايا ارلتعلخ هن . ر رهلردن اد هاو بارت هن ههطاهرب ینابزر د یاس رر اسو

 یس دءطاعم 5 هتعد هر | ناصع یهدنیشاب لیمع مود رع ىا 1
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 ءوقونیشس رف لاقت هلکع قوسهنفرطعاشیرازجرک اسعنانلوپهدنتیعم
 الکماک بااغر ارحرک اع هرکصادق داوا فلت سوفن ی اک یدندفرط یک ا
 1 دلوار وب هک ا تعج ر هماش همهاش درک اونم رع جت "یداودجارمآ-

 | واک هرمتلار د قرهاوا رفظمور وصنم هلبارازج رک اسعیخدفسو ریما
 3 ردشلبا طبع یلبجتموکح جا مال
 ندرصم هکر داشاب ماسندل ارمرعم نالوا غویشابهرارجرکاسعیهد هب راحو

 لوبقم هدندنع هلفم وب هدننا ودنک و ربندتقولوا كردن ارارف ر ارب هلیسودنک
  بودیاغ وبشاب هرکاسع اننک اور وئاللوق هدنتمدخقلادخهآ بولوا ربتعمو

  قوجكب هدیلاوطوا هلتر وصوب ىدا رب ردنوک, ینآ ها« راهدزاروا
 | کد هنس دن ۱۹۷ و شا طب یب راکالماو لاومابوروت یرلنادناخ

 0 ردشتک ه هرزوا لاونم وب لاح

 . كات هشیدنا تلودناکراندنسغ ا نوق پکه درا هجر دول كنسودنک هة چ رک او
  یراضعد ندالکو و یدرا مهد اتر اج خد هغمردلاقنداروا هدز هسا

 یدالکدكسک | ید یزریکفر طظ هدهسناراشم وب هدنهیلعودنک

 الخ ۱ ارطذ هتاص خل ضءب کیدا هلوا سرسدەدقاروا* هنن ر رخ ه.لعءائب

 یسەلاجا هنن رب ندنرامدآ تثتلابا اددص هلا هیحوا قانا هنس ول هناشاب ارج

 / هنسودنک هد نط یس اتع زعهنبئاج هنسوب هلتکر ح هګ دهم ن درا هب ل واو

 | یسدب نواكنمرحیسهنس۱۹۷اناوج ه ةماستارب رع نالوا شل روس لاسرا
 ۱ ندنکلیلاو هنسیو ها راذعا طسب ءدنسس همنانالوادراواخ وم هلی رات
 الحا نالوبعوقو ءداننا وب كنغاطیزر درک هل وشردشعا اتا

 همان محآ اناطخ هب رالوق راد هتماظنكن ار و نوه ادابعهیفرتودالب نیم

 اتار ره "راد ەد ميج وت كن هثم .وررګلاونمر نکیآرظتنم هندو زو

 ا هدلو لای هسوفن کیر بعن یعابتاو نحاول ك رغ رهاطلوتفمکوبلاحیدلیادورو
 قرداوا یزج كب راتاب هنلوا فالت اندرات و هدنفرظ دتسرکن نولوامولعم

 هب اوج وب هک ر دان ادو لع قح ندنراقدلوا تصرف بقرتمهد هش وکر ر یس دیقب
 | هللاكرتقحارو باوخ زودنوکه هک بویمزوج حالس زی سا

 ۱ نکا هدنر وص مدلوا یرب ندنس هلن بور و ماظن دب رع ن ۰٤ دو رط

 | مت كنبلاوحوب یرللوق رویاک هروهظ لالتخاو شروش هلب و الی
 1 | ندنسو دهع لص یریاسو راد زخ نکیارکحتفشمو بعتر دقوب هدنروما

 ٭ هلک #۶
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 نامهبویغ | نوف صرف ةدکد لک هنا لرهاط ىلع هلواتم هج ور غا

 | نالوا ضراعهدنفح اشاب د هلیس انا قالخ را زج نیک !لتفیرهاظ لع
 | ردشعارق راشعاوناشلوم زا هد هملعتاود دزنهقشپ ندقدلوا لئاز ههبش

 یراق دلوا فرصتمو شع تولوا ض ردم نوح نو نادب زنادناخهرکوب ما ۱

 هدنتحرازح ردشع | طض اشایدج | رازح یک او لود وه

 ندفدلواملمندرلفرط صعب هد هسیاانف یراکفاكناشاب نادوبق هحرکا

 نک قعان وندنرب نوت نوت كر هشلرب هدهاشلارب هنوکندنوک هتشب ۱

 ر وکر واددحهبیاهابودنا طض ةقاک هن لاوخوا هک هلل وش ردشماسهلوا |

 فرصت یجدهنانبل لبحو هنوریپ هعشب ندک دت اانغو تورث بسک هلا عضو ۱
 قوجرب یجدندرانآ كلرهروشد هن رب رب یتخلاشمو |رماو كردا هلخادمو |

 ردنلبا عج لام

 شمر وجل دنخ ادد هنذا رطابودب | تب تماقا هد هکعهدنسهنس ۲۳ و

 ۱۹ دعوا شمردتا هب رغذا هلعج یارف ۶ اينا نو هدتم دخول و ۱

 هنس هعاق هکع هددسا شمالشاب هفعلوا تیاکش ندنسیودنک یی

 جد دعفاو تیاکش ندشدلوا ا بور و ماکشا یک کرک |

 ردشمالوا دیقم یبشرب |
 بوشودهنسادوس ردغهل | باقسا یب راردارب یدنک ف سوب رما هدانئاوب

 اجل اه هیطالبنج ےیاشم دج را یردارب هد هسیا شتا لتق یب رایضعب قحا |

 هیلکر ک اع,رزوا قصاب یر ار د هلک ا تردابم ه هباج یجدرلناو تلاخدو
 هرز وا كع هناعتساندرازج قجل وا لصاو هفسوب ما یربخیرلکدتا عج |
 تافتلاو مارک اهب ودنکر ازجهدقدلوالصاو هر دکع هل اج ورخ ندر ارب و ۱

 رب اک | بواک هرملارید هیطالنح خیام هللا دجاریما هدفرطورب ردشعا |

 هباشک رادقم هنتیعم بودن ما لا یتسوریمارارچهد هسیارلشع | عدعترتضح |

 رازجرک اسعیونلوا مایق هب ب راحتندنیفر نیک لاسرا هلبج هلیقیفترکسع |
 هل تعجر هنناجع اقباب ولفم هیطالشح اشم هل دج اما هلفلو ارفظمو بلا

 هل شاپ دج راب دلباتنو اعم بلطنداش اب دج هدا زمظعناثوب یسللاو ماش

 با لوبق نی اعدتساوب ندنیدلوا تدورپ لصالا یخدهدننب رازج ||
 هدقدلوا یولعم كذسو ریما تیفیک یدردنوک رکسعرادقمرب هن زلودنک ||

 هعطقر هر ارج هلساعدتما یسه وا هی وته د جارما كلب تراها هل مجزا ەدلپ

 < ےک

۱۱۹۳ 
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۱۱۹۱ 

 یے س

 ۵ صا هدننص یسماعا لخادم هلهحو راس بورپ و
 هل اور نفر دلو شاد النق ییاغادج |ییرکد رک ذ لا فلاس بولک هب هکعهدعب
 الخ نکا مزال یسلوا تافاکع رهظمیزک د یرایضعب ندنراخرومبرع
 كنلت هاتف رازد ا ضاّعا ید یدت التو اشا نسح قر هلوا تساعحو لدع

 توس کن هکع هساا لاح هن رها تواو وا لوهح هحر ساق باس

 1 3 رح وم ی ارح اٿم :رحو نافاکم "هدعاق هدنعحودنک یل وا سلس دن ریست

 ۱ | سن ءدنناصوا هد رح كناش 1 نادوم یل هسا یتیم هب س هنر ھه نکا

 ردشعارب هابنشا

 سام اهلخا دم هفس و رها لر ازهوزوای رها كناشاب :نادوبقررح لاو
 i ندزع ات تک رح نو هکع زونه اشاب نادوص نکرد ااا

 | وادع ر ارح نوت نوتاشاب نادوف لغم الش اب هغَل وا قیصتندنفرطرازح

 ۱ یدیشعاتدوع هن داعسرد هل تد كا التو را ندا دیص یا تودا

 یدمهاوا نکا دلعقندنر كرد ار ادتفاوراسبسک هنوک ندنوک هسدار ارح

 1 ..یدجاو راتحواذا لدا هقس وب ریما ۵ و ندناو

 اودوه دش تاب رام هد رهاظ یلععش لب رکسعلر ارج هرکصندن وب

 3 ۰ دیما دعاو لحا هو هسا شل و هدنلاشتس ولفمدحرک ار هاظلع بولک

 1 اول واهلا اعودر ارکتكناش اب نادو قەد س هنس ر ناسعطندنها دم هلو ان | کم

 ۱ 1 دز نیو ماش ندنشدلوا هدلحاس نکل ردشلوابحوم ت ۳۳

 ۱ لعهدلاحیمندلواهراحرب هوش ندقمز ابر: دروس هراس و هر از هل ااشاب دی

 ادب !تئشبندنس هام و ضاعا كنس او ماشاب وک یسمام هلس ا ا

 مهتم یاد اش اب د هدنلودر ظذ ار ظن ہرا هذا نالوا مق او ندنفرطر ازج وب د

 | رکذلا فلاس نالواهدنناب هل بملعت .ییاهن كناشاب د هدلاحوب یدیشلروک

 رازج هسردمالوبت رک بوزابوتکمرب هرهاظ ىلع میش فا یلعیلهب رصیق
 نون رهاظیع دک د تناراعشا نکح هلک هنار كناهرزوا كع اهب راح لب رکسع
 2 وادع هدننش ها دبعل وس هالوا هدشناب كرازح هلا اغا لع هکنوح بولوا

 ح نيغ وا شل وا تااطیسلک لاخرد وشک اتا هلیمام نذنغدلو| یولعم یدل وا
 م و ا

 ۱ ی زر



GN} 

 یتاصوصخ فاك ك نیلاول و اقچا بولواشلر وم ناسحا یو ترازو
 ن زسملوا قحال یک كنس ونک بصنو لرع ول نکی الوحم هب اشاب نادوق

 تلود هسا هدانناوب ##ر دنلهص یاح ندنشدلوبعوقو ندنداعسر د درج

 مقاو بولوایرکسع سنجر کر لقابلاق نوز وا هن راشاب هدنماندنول كن هيلع
 یتیدنلواناس هداوادلجقر هئوا ماعلتف یی الوطندیراب دعلو نواقشنالوا

 كیلانواهدنناجیلوطانارلنوب یدیشفلواافلا نوتبنوتقاح واوب هلهح و

 هر موجه هن رار ز واندفرطره هر ز وا هیلعتاو دنامرف بولو | سوفنردق
 ندناهجوشهز, ندناج هک یرلفویسل | ذی ضعبقر هنلوا لاصینس |نوت نوت

 هنرابد ماشردرازسوبف مار رهامهدکلیدنح .ورداهدو عیش تباغشع اصوا

 هلن دبعلو یرلاس ور رهاشمهک یدیاراشع اال ا هتناب لرارجهدنراک دشود

 هلباعباوتو رکاسع یس هلجیدبا كب لیلخو مهاربا نو ز واو لعنوزواو
 موقرمقجا بول وااغا ىلع یل هب رض ندقابجواوب هو یدیاراشلوبقهرارج
 یخووا ںویم هلک ها كرازج ندنغردلوا توادع هدنرلنیب هلباهللادبعلوب

 یدیشاقرارقهدننب اشا, دم هدازمظع یسلاو ماش هلیسی راوسرفن زوبچوا

 یرّسویفوشا هنط,طكنوریب هدو دلو | یسلاوادیصح و رشم هجورب رارج

 یرلکح هک هدننعص تک هظفاحهدکد دتا ع اع ایوب فس وارا بورد وک

 هلا هماغهران وب راز س وق قم ایدنا شمر دنوکر کسغ رادقمرپ هنن رز وا لوپ

 راشمر وک ندجهلق یس هلج
 ییدالباشاب دجار ارج ار رحهضب رعه اشا نسح فسوت ریما هبلعءاتب

 رداد رو هزکلودتاذ یریم لامزکنا یپسكنوب ر وی دبا تراغوبهذ

 هب هنیفسرپلاحر د ندنکی دلکهبض نوتبنوتیالوط ندنوب نکیشلواریگلد
 نمادوتسدلسمقت بولکرازج هلغم*هج ه هرقبولک هب ادیص قر هلواراوس
 ییدکلس لاندنا هلتدشو فنعراهظاشاب نادونقهدک دزکس هبارحا یتعسر
 | یتبدلوا شعلهراب زار یز وب قر هنقوط هم ز و كرازج یزکج هداننآ

 | هفرطلوا نار زیدلوارایزردببس هن اغوخوبر ارج هنن رزوآ كنوب ردب وټه
 هلب وب هدنندب رک اسعه لب راغ | تعن ا٤ بو محراب زر د م دیشمردنوکر کسعرادقمزب

 نادوبقهدهسیا شٌعاراذتعاوب دردق وب مرج مندن وب شل وا قلزسنوغپ وارپ

 یدیشا نکو طخ راضا هدننح كرار
 تدور سپس سس
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 اره بورا ورارف و هرارف ناه اردنا لر د نغددشل انف لتیلصم ر ۶ رهاط
 ۱ دن A هم وب

  UEی ۳

 دکر کت ولوا رینکشراحود دک هل روتک هنروضحاش اب نا دود

 لتف لتف هرکصندقدنلوادخایلاوما نالوا دوحوم كرع :رهاطهدنس ویک لر و |

  ۱اتو یی طض كن اش اب نادوبف» ا € . ھاطر دما و

 .ضصعبو دیدن ادعن رسقا هسک كيبيکبان ۱ کس ھعشندایشا ےقیذو فح

 كنيلزرکدو نکباراو لانمو لام ردقوپ هللا ناجی “ر دراشعا ممصن راخروم |
 کک ھںودب اتسخ جهارپ !موقرم نکیالک دیراشعمرمشعكنوپ یکیدنسا

 یداوابس نسا عا كنا د زناداخنالوا یک ہل ینوهدبهو یدنا خواه الب ۱۳

 رلیدلو شع یشا هدن رک دلک در دکع یدیرب اسواشا دس هداز مطعهدعد |

 هر هکع نوردنوک یدلروس هش یللعوا درع رهاطاشاب نادومف» هرکصندنوب 1

 اراد دعس یرلز اهدنر یراردب وشمر وتسنمآ هنن رود کلر توعد

  2اإ  e Nجرم قیر توام 1

SE زود هود ا . روصح 

 هلذعح هیلع  sS Oیا نینلو یوم ,۳

 ۳ یلاوحا ست سس ها 3

 ا تولکرا هب ده ندعسوب رما هدقدل وا لخاد ۵ هکعررحل اونمرب اشاب نادومف

 رهعزانمتفو تو هدنرلتدن هل رع رهاطافدسعم همش ن كك دتا ر

 هتسودنک اشاب نسح هلو ادا یس د یییدنلوب هاوخرخ + هیاعتاود

 .نک ذلا فلاسیلانا ادیصهدنرخآوایسهنسزونط ناسکسومشاور دشع اتم
 "دسر هنسدهعیقاعتم یاو هیحوت هرازح هلفرص ها انا دمت

 ۳ < ترازو #۴



 ردا تافو هدیهاش داب تعاطا یسواربخ یدلاق قو قج هالو ط,دراغاطو
  eنالوا یراشتسمو نمود هدصوصخ هو یر وظنمتباع |

 قرىضمو داريا كنلايعودالوائلز کولر رهاطل رک هک عابصلا میهارب|نداراصت

 كلود تا كران هنا زار 2 ابولوا هحوتماکا ید« دنلاكنا

 لاوها یاباس عابص هدک د د لوا صالخ نداغوغ هدلهدی شوخ ف ںاطاخ

 ق هس وا شمر وهدب ولواضرفلاب و ر دقو نەخ اردقكاجەدىا افو هب هب زم

 مالک "هداعا اما دجا اف تو و

 هب اشاب نسحبودیک نر ويلو جا | هس نی رس بودنآ

 ۳ ندآ زر رزواو مردباعاجراو عانقا ین ۵ 0

 یدادماولب وطی ےاو 3 كتو دەك نیسلل# هل وب مار !قانروا :رواو!شلوا عقر

 رد OR ردو اد £ رھاطعابص ےھار را سد دابزج

 اد لل ]۲ د نیغلوا سلف دن وا لاحوب نجم صم و رمتمج ندنا وند بود

 یروما بقاوعبواواز ورغرش قرفتسم رانوب هکشمروک همش ندک دنحوک
 طواحهدنرلج رب هعاقبوقلاق نداروا ناسهقوب یرلتجهلوب حالف هلرکمت

 یرلتبن كنبدالواو رع رهاط هک هلب وت شملیا لاح هداف هراس رغم ناال وب

 تعاطا هنیاسما ناطاس السا لها همسیارزب رد هب راحل ایناطاس کس ع

 ندیلرکد راپ رغمبوب در داک دز اج هلسهرب | نایصعهتودور دبجاو هرم دلج
 وشراف هب یهاشداب رک اسعلردنابب وصتو قیدصت :دنراکدتشرایزوسوب

 شمردنوکاشاب نادوبق هدفرطورپ # رایدرب ورارق هرزوا قمامنا نوشروق
 دنس عرهاط ندنسهازوایسهرا تولوارظنم هنناوح كنار رتشییهدلوا

 هلن الزکد هجوا یک هروک هراتناور صعب و ندنکیدتا مرج تاب هدنواتش
 طض كنسلاوح ادیص هسا لاحه رهندنشدلوا ففاو لاح عوقو هرات ا

 نالوا دوم ام i وم اڏو ها وح هب اشاب دھر ۲ دل ای فلاس یسل او هندا یی طد رو

 ندک دا رب رگ آروین هدنشت >یرلغ | تک ر حمدقا نآربهرااشاب رک ن اا! لاس

 "ندرلنلو ارومآمار اب میک نکس هاکش . هکعهلب نو ههیاع ودیسودنک هر 9

 را نوعا یا تعاطا هرعرهاط رازک:یدیشمالوبعوقو تکر حر ز ونه
 کړل ااغ ود اقا ن نادوبفندن رلکدرب وباو هلا درابعطد هک دو

 .بوط هباعود ه هرلرب رخهنالوا هدرلحرب رعرهاط یضیالغ مک ود نسهعلق



۱1۸4 

 رعنا كن هنعارف هکنوج رج رعالاسفن قفاوم یربعتهرهاقتموکح
 اهینج | ماوق ام ادبوزک ها ندلا ح ورشم لاونمرب هب سصم تموکحورپ

 و ایا یرلام هتعر یاهالصا قرهتل وب هد شش ی ےس ھر ھات تموکحكموقر

 اچار بسیا هنا تعط هنن راو دنک ت بھوک و تیروهقم
 ۳ نار ا

 رعتساو لاعا هلا لیلذتو رق نب یلاها یک یراکدتسا رال وا تموکح
 رگ نایک وارا نوک هم حام ۰ نظ ردرلشک هدا

 ر دراشاکەدنا وزرآ يرمصم یا لوک

 ۱ 4 یا رج سر رع رهاط هل روم ۳ كناتاب نسح ل ارازح 3

 اوو قیاسل ناک بولک ه هکع هدنا ید وطضتافو كبه دلا و ا رع هاظ
 كتسودنک ی دمت ںولوا ندبهذلا وا یسوفروف كنسودنکو یدلبآ طیض
 | کک هلو نایصعو تواعش هدابز ندکلوا ندنفدلأف یزاربحا تېخ

 ۱ یراغكربارجای ردنا اد یتاراخ بترتهدنل الخیس هنس ( ) 1۸٩

 E E E هب اشا ن
 ۳ زظ2 یسسلاوماش یخدارپ ردشفلو| لاس هاو لانه یه
 . هنداهداز زاشاپ میفهارپ انالب روم هیحوت لااا دص قا |هجور هنسهدهعو

 زو | قلوا ظذاع هکع صال سالا دمر هلا ءاتشناو اشابدجشرب زو یسلاو

  شاروب نییعنو بصن یظذاحت هیماش لحاوس هلیس هاب یکلیکب رلکییلبامور
 اشا . حهارپا ندنارمرم قرصتم فی رش سدوو اشا دجا را رخ نالوا

 لازا هک رح دن رزو الرعرهاط ارح و ارب قرهلوا رومأم هدئهاشابنادوق

 E ردشلروینامرف یلاصیتساو
 اوو رج رهاط هدودراو 4 هاب تا | هلا | نواب ۵ یاغود اشا : نادویف

 دیصهدلاح کبد | ا قیاس دهعت بود ار رګ

 دخ صاوخوقب ریاعوارعرهاط هلکع ااهنا یفح هناواام | هدنسدمعیلادا

 | قا روق بور ولام یسضعب هدکد تا دقع تروشم سلاح هلهج نیعابتا

 8 e > رت یی رافرط نع اط بورپ و باوجیسطمب و
 ۳ یاحهز هکشءداغادجم |یلزک د نالو | لا دیص ندنفرطرعرهاطنیغا وب

 هدب ودنااضر ییاشابنا دوق هلا فاز ناو الا اه یناطاس محا تمالس

 یونی یارو دن رهاط رب لیلوا صالخ ندنمهیعاد لادحو كح

 9 یار # )
 ك



۱ 
 ۲ أ

 نالا كنەعدقراث 1 یکهدنرزوا ضر ا"هرک و رولس هئلوا مکحوبد شفزولا

 مطقندراغاط یکهدنسقرمش بناج كن یرلشاط كرلما رها نالوا یسولشاپ
 1 ردقواند هفاسم کال:ءاسدنح هل وب بولوا تب ینبدلوا شلو ا لقنو

 التع یهو القن هعقو«یفیدلو رام رها كر هلي رگ هنف_ط هوا تل لر اط
 نکع هل الاشنا رج نف ییقنارح«دلاحینبدلوارک دهداروب نکلر ونی روکددیعب
 یسهیلفس یضارادلرصمهدلاح ینیدناوارظذناعما هرانایکوب هتشارولوا

 هدنفرظهدندم تدعو هد دع نورف "یضارا کهدنسارارصم «لرکد ق عب

 هدنروصو رولوامولعم کودناشذوا لصاح هلروماجنکی رب ندلینناضیف

 هروماح ین دق رب كل قحا بویلو !تبذعیعمبطیک هرناسرادد هب رص مر اطقا
 رولا لوص ع هدازردعلوا ےس رووا فر6 كما ردقن وزب هسرولیک اهن ره

 همش دقدشل احزدنو a هک نولو! لم دابژ ز هتعشمو تجزیدیسیلاهاو

 هيلع ءان راروشارضوا هل تعارز قر اف ل طعم شقفوزاتنویلوااغ تدش

 هدنروصوب رولوا شلواتاقیکبا یراشزروویعستقو هلت هنر اس یلاها
 هدنرا هب وغاب نکلر دنکلعر لباق هلفلو |هدایز ندر ره یس هیضر | تالو ص ع
 یری بویلوا توارطو تفاطا ی مطی 1 یر ارج كموررابدهدنر کال و

 تالوصف هدر /اسعقاومو روس روک دولآرابغ یک دز ششود هعاربطوزوط

 دولوا لکشم قلوب زر رکی اج بوسا موعم داب هدنجمومر امبنالوایمالعالا
 ەنىراەرسم كنيعازاغ و و شهروک ی یتفاطاو توا رطكمورر ان تشم راند هيلع ءان

 هرص» ن کیا ا روس رو کیک کشم نطوت هدرصم هدنعح هسک نالوا شعلا

 یوژرآرهسنیک هفرط هثره فولوا هدان زنطوبخ سکلاب هدراتلوا فول
 یو سههرک اسعهیلع ءان ردندناب رع یییدلاقهدنر هقرا یززوک هلا نطو

 تاکییلع هتنارو هلو ار اوشدقمر دش ال وط هد دم ت دم بود | قوم هار خار ابد

 قرەلوا ندل صو یدشعلوا ناب هدالاب ییبدلوا هداموب باس ال ےمطا

 لوذعو ناشد رب سد نک اسع«دنافو نكت | طم نيالا رپ بهدلا وب |

 هدا ز كب نکا مزال یرلمج هلو ا نورحوردکم هدن راک دن !تدوع«دناحیراقدلوا

 رتافرطاخ ال هلمجو وب یسعربطرسم كلوب ردرلشعا تدوع ءصم هلتینونم
 یسکیا وب بولو ا تموکح توالح لب [عاجتذل هنناسفنن اذان اهدلاعوب هکر ولو

 دن هراسلاحهناومش هوقهدهراح ٌهتطنمارب ز زدهرزوا طارفا هدرم صه یو

 هرزوا طارفا تلاحوب هده صم یضارا هلبصوصخ نولوا هدایز هلتتس
 ۱ سست



 تا کس
Reندنراودنک هن  E0 ردشع |  

 درم دلکب ها ربا یرادهآربسو رم دنا یکیلاع كبهذل او

 یی دارمو شل ڈا بص لیکو هن رب یکی میهارب ۱ در
 ضراع لالتخاو ترمح هداز كب هنسودرارمصم هدنتافو ىدا سالا

  كيهذلاوب ار اربهلب اودراردناارحایییذوفن هنس هج كيدا رم ا

 Feige هرکصندناردرلشعا نفد هدرصمهلرب تدوع بولا ید شع

 نارقار اسهلهحو ی لیصتهدر ربولوا دلبلا جک ھارا هنر

 ی ردرلشع دیک لاو

 یتاتسحیدیلوا شماغ ایر دغور هنسل اها هفا به ذآ اون اهک ری دهدنربج ب رات
 ۱ امانی هيماشرابد بهدل| و ایرلخر وم برع ضعي اما یدبا بلاع هتنایس

 |[ تنانع کلید تا نایصع هنود یک یعءرکصف دک د حاط
 | یسار و هجر 38 زدراشتا مرصتوبد یدلوا دعاسم هتم رعوب هیهلا

 0  مطقود ۶# بولا مالسع الا بولقایام )لال # تولوا لوھ

 | یززوک هلیسوزرانطو كن هب رصمرکاسعر رح لاونمرپ نکل زرلبا مالک
 یتدوآیدیلو اشعا ا اوا رک اارطذ هغیدلواهدهفرا

 هرز وا طارفا نطوبح هدراولرمصمارب ز یدرواک مزال كمك هلو كکب یلع

 ا و ا یرکدع لر رسدرکاضبواوا
 : ردلدتسم ندنرا هتاسلاوحا یرلکج هیمهدنا
 - همور وماشراد هدهسبا یر دلوصحتو تنم لا كل اع هجرک آ هیصمراطقا
  ندشدلوا هفیطل ؛یصارا كح هدا كا ٣او صرح ردقوا هدکب هلتسن

 ۱ ولوا بچل ندنراشهاوخو بح هدرادجردوپ هرمصم كنه یصمرک اسع
 . یداونوروارپ هدنساراغاطیکیار دق هناوصا ند دیفس رګ هبرصم هطخ ارب ز
 رک هل یاب رج كلبه دلاح یی دلو ا .ترابع ندلوج وقلموقااذبولوا
 وریا یعارطیدنک نالوا لاص هنایناطهفردب رب تبنم لا كضرا

 | هتسب هنس هپ رص« "یضارا هسلعانب ردهدروماج یکیدر ونک الد تکرب و
 | وربندتقو یکیدتیا محف یرصم كيلس ناطلس زوایک هلب وش ردهدکلسک وب
 | ردشغابسک ع افترا قوج كب یسضار ارمصمهدلاحیییدنلوارظن هلن سایقم
 ندر وما ندا ۶ ارت هلب الت ناضیفیسنضارا لرم ەم لصالاینارظن هلاحود

 | هکدردف هل یمبدلوا ی مدقم هنس كس اقرب و شلوا لصاح
 ا
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 ه هناعا ندننبدلوا شتا تیشخو تشهد راحود ةفاکیتسیلاها یاوطوآ |

 شوا ندو رار ع رها ردنا راتو رعرهاط و و
 و هدناو رارف هنسحاونادیص نوقج ندهکع ل ر قو

A اعلا هنا رع هربع بویه + ر و 

 ندنو مپ قح بولواراحود هدوخ س ا اوحب .دکعبهذلاوب

 هلیعدقتاناده هبهذلاوبا فسوب ریماو شا راد كلرترانادناخ لوس صعا
 نانلوب یلسنما دیص ندنو رطرع رهاط##یدبا شابانانیمط اوناما لیصح

 ندنکیدنت ادایقنا ضرع هل الاسرا همانز ا یو اغادجا یزکد

 ناداام تور اوت یتشاشملاوت»یبو شهلوا نیمأن ندنفرط بهذلاوبا
 كيهذلا وبا ید ارتشلوا تاغتلاو مارک ارهظمندنف رطبهذل و هدنراک دن

 دزدی تان هصکج وا نوک جواهدق دل وا لاو صمیربمخ یبرفظم هل جوو
 ۱۱۸۹ | ناسک نیکع ااعدتسایتتیاوت ماشورضم هل ار رح هت داعسر دیتیشیک بهذلا وناو
1 
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 ادب ات هلتراز و هیر هنس هدهع هدنلناوا یسالوالایداج یسهنسز وفط

 ار ایفا هناواناسح مشت و لروکر وم نونا وا هیج وت قلاءارصم
 eS هکعیهذلا و | | نکل یدیشلردنوک هل دجشسکرچ

 فو هد کت ل س هر الا عج ر ةهوق رح س ها نوک ]

 طقف + یدا شلکمزال قعلاو رکی رار عا هح ون عیطااب ندسنفیدناوپ

 یربخ ینجهنلوا هدعاسم ند هیلع تاود فرط هنساع دتسا كنسودنک

 نولوار هو نونع هدانز کهدقداوالصاو 4 ودنک نوک یلوخد هب هکع
 کج دانهون برضاتم مدديماشرابو هنر وشک ها یا 1
 نکس لص یاقنا هساروارمصم یدیشعا لات ناله دایر

 هریعسل دض.ف امام ماشلار , ر رع لاونەر تولوا هدنسوژ را تو وع هرمهم ِ

 کیا یاد هنلماودبا تدوعهم | نطو یو ز رآیس هلج هدکح درک

 ۱ هل رل | نطفنیشدلوار ارفوثکمزار :دورودهد هیماشراطقا یینكیهذل اونا

 بواک هنب رداجیرب ره قرهلوار دکمو تم هدر قج لوا نونع ندنسهدافاود

 ۱ زد . و میراهدلوا شلباط هب هءلاطمو رک |

 نا درک سوناشو رب هب رصمزک ابف نتف هنعوقو یتافو كيهذآ اوب ا« دلاعیو ۱

 كف هدنراد تب رغزاردو رود هدهسا رانا تدوع سصم قر هاوآ |
 ندنرلخر وم رصم ین راک دلک هرمصم انون# هلن وللوا هتسزاو ندي

۳ ۱ 1% 



0 

 ۱ دارو احا باش دج هداز ۳۳ ماش ا

 ٠ < یتافو هرکصندرض لو طب یب هکع كبهذلاوبا
 ۳ تب تن اس تک له نالوا قتملرعرهاط قباس لاونمرب
 | رغرهاطهدکد ت ادادبتساو لالقتسا بسکب هدلاوب هد هب رصم*هطخ نواوا

 | تولوا روب هکتیادایقنا ضرع هب هیلعتلود هلس هظحالم ماجا تماخو
  یییدنلواناب هدلوادلج ههشندک دنا طیسوت یتسلاوماش هدصوصخوت

 ٠ هنس هثس کس E زا اقعتسا ید هیلعتلود هلهحو

 | هیسرش الانترا وادا قوق لام سرش وندا یاناق نالواهدنتمذ |

 | رثادهشردناو انا هدنسهدهع هن اانا ادیصبوئلوا وقع یسهتش ذک ارج

 | هلتروصوب ید یسودنکی دیشلردنوک صوصخترشابم هلن اتارب ره ودنک

 | یتتروص كتا ادا بولطم هجورب یییربملام بودیا نانیمطاو نامابسک
 ۱ هل ق وح تهذلاونا یداتیعناوت كنسودنک نکل * ردسشعا معصت

 ۱ لاوحا یکجهدن | ولس هنایصع * هون رک هسلوت تضرذتؤلوا یرورسضما

 | ناررع هت داعسرد كيهذلاوبا هداتئاوب هدلاحیتیدلوا مولعم ندنسهقاس

 | قسم یندرع رهاط هلثص ندنلام ءوسو ندنلاوحا ةن اس تاکی لع تواک

 | هنب رزوا ماشلارپ هلباهیاکرک اضنعكنسودنکو اهناو ضرعغيدلواتازاح
 | نالوا شلاق هدنسودنک اکب یلعو كقيا هبت رتو بیدیا هدب ودیاتکرح
 || كيهذلاوباو هنکب دعا اعدتسا تصخر هدنصوصخ كلبا لیصحمییلاوما

 || «دهرباستاصوصحخ و هدنل اسر او ببتر ك نتابت رعنیمرحو كنس هنیزخ هیلاسرا
 ۱ | هلییسحییعاطاودایقنا لاک یکی دنا ضرع هب هیلعتلودویمدخ نسح نالوا

 | رد شلك مزال قفلواهدعاسم هنساعدتسا نیم هنغیدلو|لبقمو لوبتمهدنلو درظذ

 كب شغلا:ةدنس هنس زوقط ناسکس زوپ بهذلاوبا هسیلع هاب ×
 8 . مص> ر دق نوک ی للا قرقیبهفان ادتبا بوقبج هنامظتعمو هن اکو لم ندرمصم
 || رنصوفی نشو حص هدکد ارههلو طض هونعە هرکصندکد تا قییضتو

 ۱ ردشتیاماعلتق تسیلاه بویعد ریبکو
 | نانلوپ هدنورب تقولوابوشود هشالت هدقدلوا یمولعم كرعرهاطتفیک

 أ اک و عاش فسوب ربمانیفلوا شغیا داد چاند فور ربما یک احزردلبج
 | یتوطستص كهذل اوبا هکنوچ دنر اک دت ادفع تروش» سلع هلعج یکم

 هک لوا #



 حفر 0

 حورشم لاونمرپ هک ىدا شلو ازا دنا رکنا بواک هنهاکشیب توربپ هلفا یلع
 هیسور یفیدلوا شا بلج هب هکع هرزوا كع اطبض یرصم رارکت كي ییع
 نکاشٌتا ارجاوقوس + یلاوطوا هدنننضیسهظفاحم كنادیص ساتو د
 سکر هیساع د هیسور هدفدلوا بولغمراب زرد هلبا هیماشرکاسع ررحهجورپ
 هرشط رک اسعزارب ندا دو بولک دنس هلکسا توریپحابصل | یلعنکیاهدوش وا

 ردرلشع !تدوع هرانک هنن هرکصذدکد تا ال یر هناخوناخ ضعي بوقبج

 ندیاثكرت هفسوب رمایتموکحهلب را تخاو دنک ب ولوا لبحرمم اهن تردیجرکی
 هل وب یسات ود هیسور بونل و هرزواتماقاهدنوربپهدانئاوب یخدروصنهربما ی

 ندتورپ كرد ا باخت ایی رایض هر ندب اهش ونب كجا هنهاکشیب تورب ةتخب
 قلوا هعدتسم تدومو هعدققوقح هدنراتی رغ رھا یب ارا

 هلیست | عانقاو عامطا بور و لار كيبشپ یکی هنلاما اغودو هلیبسح
 ردشمردتا هداصا یاغود
 هاش اب ناعع یغددلو ا یدابهررمط هلهجوول هد ولکكناغ ود فسوب رم انک

 لاسراهتورب كکیدجنارازح هلرکسع رادقمر نوعسهظف اح كنورمب واهذا

 هل رارکسع ی رشهرادتمرب داش اب ناغع ندنفادلوا ش ااعدتسا سعوا
 تاهشوش تقولوا تورن هکنوح هدک دن |لاسرا هت ورب یزازجو سا دن
 دعلقو ودنا شرایضو ملسنهرازجیتسهعلق توریپفسو ریما هلغلوا هدنلا
 هسشنو معایب را !تعاطا هن ماكر ارج هلبلج ینب روم امر اسو یی راظفاحم
 ییهداج نیمی اشم نالو | شع |نایصع دل بج دالب داناو یس و دنک تویلنا

 هفرطلوا هلباحصتسا یرلب رفع نالوا شاکر باب هل ارازجهرزوا كليا بدأت
 هدنورب كکیا دنهآ و كرا رج هدنن دوع هت ور هلن صم مانای دیشب تکر ح
 رماهدقدلوا ڭچەدى اتدوع هماش كر ادنغک ندنفدلاق تحاح هنن راتماقا

 روصنمرعا یس هحوع نصوصخ یساش | هدنسهظفاحنورمب كرا رج فس وب

 كباکوب لر هیم هنکس ب را وشموروط كر ازج روصتمربما بودناهرکا ذم لبا
 نیس هدا جارخاولزعهرکص هسروشلرپ هدنوربب هرکرب و رلوازناج تبشا
 ریما هد هسلا شّکیا هیصوتو بست یتسهلوا لاسرا هماش یجد كرازحوبد

 روت هط واح توربب یرا رح هن توس هلگد زینهصاوب كس هجوع فسو

 بولاقهدنس هطظفاحتورعب رازح یخدهدکد لب ات دوعهم اش ا دخهک هلکتیا شا
 هادم هن یا را زح هدانئاوب قعا رد نلوا تكلم روما مامز تالامهش
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 * | یرقكتمودنکر دشلواقرصتم ةفاك هنکلاءدفصو سابانو هلهروافیحو
 ۱ : دفصوادیصو یدرلپا تموکح هذ هیحانرپ یرب ره ندنرالغوا بولوا هکع
 || جاشمنالوا یباحصا هراشبدالپ بولوا هدندبءلرهاظ ی یعرحش یلغوا یرلفرط
 || «دک دن نایسدغ هلو دكب یلعقیاسلاونمرب ید |هدنتلایرعاكنالاوتمین
 . ندرمهمایولغم ك ىلع ارخوم ندنهدلوا شلیا عابنا اک ١ یخد رع رهاط

 هرزوا كغ اط,ط یرصم رارکتهدک داک هب هکع؛لردن !تلاخداک | هدنجورخ

 | ید قساغود هیسورنانل و هدزک دقاتقولوا دنا دادتسا ندرلول بسور
 ۳ :تاهشون هل رالغوا رع رهاط هسا هدانئاوب یدیشعا بلج هب هکع

 | ندنف,دنلوا قوسرکسعهنب رزوارجرهاطیخد ندنفرط ماش بولوا ماو توادع
 | ینیدلواشتبا بلجلر کو یی رصمرک اسع نانل وب هدنتیعم رک كب ىلع
 | یدیشلواروبحم هكا قوس هفرطررب نوح اهناعا هرعرهاط ینساغود هیسور

 e کی دتن انا هدالاب هک ردهرزوا لاونم وب لاح لیصفت

 | شعترادم بودیک e هجا ا ندکد لک هتداعسرد ها رارف
 ر توو وار ARNE نو

 ۱ تانسزس درود تر بود | بدوط ماش ه کصندک دتا تفاقا

 دق دک وا ںودیک« رصمالیدبت كر هک هنتفابق نمر انار ۳

 HE بولا نلام کهدنسهناخ هر کصذدکد تنا اتو هدنسهناخ

 |كرعرهاط هل ارلیزرد قیاس لاونمرب نکی اهر نوا تماق هدم اش مدنا ال یس هنس ۵

 ناتعلیکو یلرص مقر هل واذا اتصرف نوادعنداروهظهدنسهرایرللغوا

 ندرعرهاط كنا دنص قاقتالابلرابزر دبوتلوا بصل یرک سعر مس یاجماشاشاب

 ] یاس سدقاقناس هج رف ورک اسع یخ داش اب ناذع نیغَل روم أم هنص السا
 | بویلیاقیفرت ید یکبدجار ارج هنناب و نییعذو بصذع وشاب ییاشاب لیلخ
 | یززدهدنب رقادیصبودا تکرح ندماش هلکتنا لاسرا هنن رزوا ادیص
 || لرعرهاطیدب اراشلواتم نع*یهت» هنب رزوا ادیص لر هثلرب هلب رک اسع
 || ندرصمربارب هلکب یلع هدانناواوی رکسعودنک ی جد رهاط ىلع خش ییغوا
 ۱ لهسهدنن رقادیص هلغم هيج هب هلن اقم بولا یه رم توک اسع نالوا شاک

 | هغاطراب زرد نیکلک اغ ی طاش هدنعوقو نیش رفلپاقتهدلح مان بالا
 ۱ 1 ید یساعود هیس ور هدلالخو و رلنعا تعحر هما یرکسع تلودو

 < ىلع ¥
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 هنامساهدب ون روب هن هلح یناع ا هک ات یودنالاقتنا هبلاط ییان ىلع ندناو
 ہدسعش الاحو هنکیدتا رارقتسا هدنا لد هیلو ا ریکباح هدسمش هلبا دوعص

 داقتعاو در دیحاو را کن ربصن لافعرابکب کاوک یک دامس هلی اهذهنکیدا
 زرد |مارتحا دیک ایک رودس هسک هدب د ورغو عولط تقو ها هثن . رکدتا

 ناککاورازتسا ندالعالعهتمرح « هاز بک اوک یر زاهد

 ینالس یدو او ید ییعبوب د سانلار هدوسالا نان دادم ندمارک
 یک س انکو عماوجو رار د یدلب | قلخ یدابعهراس دا دقمویدادقم یسدواو
 میاشمو لامعو بودا ع اعجاهدنز هناختفو ره هلغما لو | یر هص وصد اعم

 هلومهوب وراد ماربباکوب بوب وقوارابخاو تاقارخو صصق رادقمرب لر هلک
 بولوا یراصصختظوفحتلحتررب هدنرلهناخ لاح ر هب نوا یراتیعجج مارب
 ینالاحرھب هسلواكحهرک اراضفرک او نفەلوا فقاوو لخاد نجا اک |

 یکه نس سارو دالیم دیعو راردبا یس هکعا بئاغ هلا فالتا هحول رک
 كناسدن یراماریبلوس لاو ر دراو جد یران وک مارب صوص هن راودنک

 یرلکدهزکیهرایزر د هل ا هد دع تاه ج لص اطاوژر د زورن هکر دنوکی ج درد

 میظعت هسر طب ورارز ا هس وګ هل راغ شتسرب هبک اوک هللا س والم
 رار هل ااراصنو كع لالحساین شو لامعمسا ارش هدنرا هي د تیعجو

 یا هعاو هب ىلع ترضحو زرکب هاراصز ید هلرلبش یک كلتا مارب

 رام هنس هلج هدلاح تععحو رارزکب هضفاور لب راعا مظءت هرشع
 مهد اةع ر ورشنم هللا انظف> راردحراخ ندالم *هفاک راوطا بولوا

 6 یتاشو مان روهظ هدماشلارب كرارجو یروهظ تیفیک رع رهاط ۷

 46 یسهیرح یاقو ضعب كماشلارپ و #

 هکر داون هلهجووب ی |لالقتساو ذوفن بسکهدماشلار رع رهاط مش
 وش ان دنلغو | نالواهدنمان رو شک هن رابددفص ندهندم هسک مات نادیز

 كلغوا هرزوا یفیدلوایتداعكم رعبوئلوا هية رهاظ «دکد ادل وترعرهاط
 . هلا هجم یاط طقف ردشلنیدرع هاظندنکیدلک هنلف یفاضم هناا یا

 قر هلوا طاغ هدهرب اس لاحت ندنفر دل وا صوص هنسل اهاق طلوا یعسارهاظ

 هرکصذدنضارقن كنم لغو ا نعم ردشلو اروهشم و درع ره اط هلا هل 82 یاط
 بصك اندنفرطكرانآ ادتارعرهاط هلکمک هنلا ناهشوش یرایددفص

 هفاب وا دیصو هکعلرد ار ادنق او تور ب سکه نوک ن دنو قا بولوا شو وا
 هس
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 | و وژروخ روک هده السا یز هلن ارس یئ زلتنادو بهذم یعل رردنا هیقت

EE2 2 راز ک اهل 0 0  

 Es و هب RE داقتعا

 . هناکی ب ندنفدلوا طرش یرالوا نده مصن لاتعطعف رولوالماک هلیسعا

 مس ةه هل هق رف ددعتمهب رن هگگوه وا و زواک نال یا تاتا ندلاپخو

 | سفن : نود اداقتعا هدنس هچ ردهرباس تاناویح یاس یرایضع ندنشدلوا

 هد رالوب اف نوتب نوت هلتوم بویلوا بقاعو باثمران اوهش رللوادر ۶ند هفطان

 | هسباندنم یتتق ەك اب و هناسنازکلا ك هبناسن احاور اراب زردو رارواوالئاق

 : سو و ه یزرد هیزرد رز واوا اقهنسع !لاقتنا هبل اهر ندتلم لوا هن

 ۱ ّ یزردرپ الثمورلبا لاقتنا هدسحر ندندوآ !دنب هسا هد دیفنق ره اذکهو هلسم

beerهحر است  

 | یسهدلاوتلا هساب اتاقوهرزوالاحو و هساوانالسم دوخا ودار هنت

 ] ىدلاتنالاقوىدتياندباناباوىدنابقويقەلب روهظ كک احاربزردشع اانز

 | درد یدلاق هجو هکمرک هشد كن هسک هسکقثراو یدلوا عطله لماو
 و اقتعا یخدی اخ اکا و هنارمشحو ع اہم كل هبناسن | حاور ارل برص ناما

 | بولوا یاشو لاح نالواهدنایصعواعتا كم نوافتراد«هجنرلعزوراردا

 | *هیرمشب داسحاهروک هنسهبن رمیاورا كرل هسک نالوارورپاب رغوز اوننامهم
 | زک او هنیطالسو كولم دالوا هسیا ندنسایلع ةقبط كلراربا الثم ردنا لولح

 | نيحهسارب رش كب رک او دتنودام رانا هر وک اک اسا ندهقبطنالوایودام

 اار دما فذاصت ید الیم كنسفتق ندندالو|تاماویحوللذمرپ خو بلک هدنتافو
 . هدشنآ دسا شلوا سم هن اذعلوس ك رکا یتحو ردن الاقتنا هش دسج كنا

 | هلاتازا میرود وب كحورطتفراب | لول هنداعم ضعب یکروع نوح اقم
 | هاک تیاهنو ردبارركت هلل وب دیبا توفص تشک ناۋا
 | یرالطابعزنالوا هدنفحتوبنوتیهول و درولواز دل رب هدکو ک هدکد لک
 یدتنالولح هتشندناو هلساه تیهولاهک هلل و نمهز 2 هت داشتعا كتلمرب

oتک نوح رخ ااا  

 ا

 1 E ا هزکصیما مرک یب مدو

 اوسئ وا وری رطب یراصفا ی ناو نره ول وال ها |

 هک ندناو 3



“ERE ۱ 
 ناک هدب ودیا مابقهلبا فیس هک بلاح ردراشنلقراذکهب رجورپسا قز هثوا
 قر هلو! صوص هناذنالواهمايقلا بحاصو ع اقلاةح كع ا لاظبا قاندا
 اضت | كلا هبافوندر دغینعابتا هل ار ارقا یرکیدکی یی احا هیقیلکت میارمش
 یلتح هدنروص و دحا و یش هدتشیمح نكر هصوانتم و هل وعم وب ربا

 یرافدلوا شعا دملقتو هبشت هتماق بح اصاقطن "هفاک هدلاح یراقدلوا

 بواوایدهمدیعس هک یدتیا روهظ قطار خد رک ندنوپ ۳

 هدرودوب دا مندر > 'یشنالوا مدل آ ۹ E یا وعي مو ¥

 هل وب هروک.هنب رالطاب عزودنک یک هراس تانآیجدهتآ و تولد راردا زاکنا

 .ردزاشمرب و یتعمرب قوت یساسمو ساسا
 هموق مدیاقع بولواهرزوآ لاوتموب یر هلطابدب امع" هصالخكراد زردهتشا

 كراز و رلثلوا یناعذاوروعش هجهرذقر هلو اه رغرطاساو هیج تاهرت ماطر

 لاح ران وب طفل روک ت حاح هنبرالاطب او حرج ندنراک جہد ا مرجیتالطب
 امبطد هنسهع رک تبآ 4 داهنم هلاف هللا للضب نم  یرالآم نار دخ
 ید نیم ن د تهد رم دلو الان ن د ههل ا هبل ز | قاط | هسرونلوا هظحالم
 لرکشت *هضد رفوب د## مالسالا ند یلعهنلدجم ا × هلا لاب صولخ لاک نوح ا
 باصعاو لاو دیک از تاولص هن را رمضح ایا لک هیلعایدنالا خو هنسا دا
 هددن :اعبنک و ر وا لصاحد دحقایتش اهنسا ده ا هی 7 «نایلس هنعابنا و

 ینالطب ت هج یس وا رادت | هنلاطب او حرج هل ا طسب یب هلطاب بها ذم ضب
 قوب یلص یلصا هلب وباما بولوا ییبم هنیدصتم قوا بانتجا هدب ونایپ
 قلواندمآرغدرجیناس و طسكرلنو یشان ندقلوایهمد یتالطبلدب اتع

 هتربصب باعکا یب راو دلاقهدنارمسخو لالض هطروهرب دوه. كب كاكاو

 لقن هرزوآ كلنا روبح هب هیهلاقاطل ارکشتاهد تاقرب هل اراطخاوضرع

 هدرب بب رغ اهدو نیس هلان زرد نییآ هدنفرط ماشلار ندنشدنلوا تب اورو
 ردشلروک بسانم یتامالاجایجدكنا هدماعموب هلغلوا یرمصذ بهذم

 : د یراتناد تیفیک راب ر صن #۴
 رارؤلوا نک اس هدرالبج یک ەدنسلاوحو سابارطو هبقذالهدماشلارب ران بضذ

 | یک راپ زرد بولو ا هقرف رپ ند هبنطا,یخ درلن و رار ونو یخ د هد هی اص هلب | قش مدو

Xo % 



 || هیعسن شو رفاک یخد هرانای | بولینبذ لسمو نموم هرلندیالوبق ی دم

¥ ۳۲ > 

 ۱ | هن دب هرکصندنرلک دت ااکب یلیخ كرد اتمادنراھظا ید یسکیا هلغمقیج
 ۱ دعا ۳ O راب ۳ رلم رح هل تعافش تطاسو کال .نطش

 ۱ ۳ دق حس ت اهدنا ڍڳ هيلع باتف تاک هب رنممدآ قلتف « هتشایدانا

 ۱ 1 رر دیا عز و دردتراشااکا هلغلو | فرح شد ی د ل نط ژ بولو |ترابع

 تج مو فطا هنةلخ كرو دوب یراببانج ردمآ رودوبش ارمگیدیدسنا لاعو

 || تقولوا هسیارابدتالیم هکر ش هل ریغت ینب ات رانا هکاتبولوا شاک دا
 | یفالخكن رلتعب رش ودنکو یدلبا ع زنوذخندرانا ییفاطلاو منیخدوا
 ]| دیحوت هل | مدع تدابعیران | هک ی دتم [لاسراوراهظا یونان | هلن | تعب رش

 || ابفوناکرایحدواوید درفاک هرلنایع اورفاط هرلند !ناع بودی | توعد هم ص

 ]| یساساویداراو یسافلخو باعا یکیانوا بودی هبشت هبافص مدآهدننصن
 ] یلغوا هکر دخونخایمما كرذآ یدتا ر وه رذآن مهارب |هدعب یدیاماس

 یلیعما هتتوعدوریبغتیون تعبرش هل تعب رشودنک بودباروهط ھارا
 زوتواویتوعد ناکراو دودح یکی انوا ځد كناو یدلب نیبعو بص ساسا
 ]| هیهاربا تعاطاو هتصدیحوت هل امدعتدابعقلخ هک ی دبا راویسحوعد

 | هدعلیدلبا همعسل ويد رفاک هرلناع او نمّوم هراندب !لوبقو یدرردب|توعد

 | یدنابصن ساسا ینوراهویدلب اریغتیی* ارپ اتعب رش هلاروهط یسوم

 || كناسومو هنت داب كفورعمرمغ باغ قلخبولوا یباهایکیا نواخدكناو
 || هلا ینتییاسوم تعب رشو روهظ یسعهدعبید ارد !توعد هتعاطا
 | ردنونراوح هک ید اراویباکا یکی انوا ید تكناویدت | بصن ساس ا ینو عم
 | نالوا عاقلاةحو هنتعاطا كناسع هلغصدیحوت و مدعتدابعییلخ نران
 زا یک انکل یدزردا توعد هننداقتعایودنایسب ونعمدلو كنیبلک دلاو
 ]| راک هرلنابعاو نعوم هرلندبالوبق ندن راکدمهدیامهق یی زومرومالک كنا

  یئارمش هفاک بود اروهظ هلا فیس هللادبعندسج هر کص یدلبا هیت

 1 یکی نیو تناویدلیا بصذ ساسا یب لعو وه زج هنب حصار احد
 | ندرلنوب وردش زک باحارابکر اسم اهعدرا یافلخ هک یداراوتعی رش ناکرا

 || هدقدلوا ساسایلعویدبا مرن اتکهدیینرت بؤلوا هب واعم دیسی ر
 || بصند# ترضحیب مدقا ندکبصن كسیحده واعم نکل یدلیا رعنا
 أ تەل سشوزدشع|تفالخیاوعد هرکصندناغع هلا مابق هب هضر اعمویدیدلبا

 | < قرەنوا %
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 یسابقتو ناه كنسودنکه دقدلواروم ام هل توعد ر رع لاونمرب هکر دل نط ڈوب
 راو دا یتوعد فک المو یت رش دودح کلا یسهلج بواوایکیازوآ

 | ند «دلبانم ریش و اوخونخا یل ورمصب یسجشرب  eهک ی دات
  1هک مدآی ےک اعارد ر هفیلخ كمدآ وب خد یسک او او اهيل تین

  ۱هتشاردروک ذم ود هب ر یصع قەد ارق  RTهدنارو

 رک دلا فلاش نالو ایم وب د تشر دروک دمو د + امر ع لد لویسنف

 | هدنوعد مما با الاب یسکی اوب ندنګ |یسابقنو یا اافصمدآ هکر دخ یش
 | ید نسکیاور دشانید مدآ یخ د هنسکیا ندنغیدلو| شع ا هماقآ هنماقمیدذک
 | خرشورکذ م هلییسح دقت هیت رت كخونخ| قنا بودم ا ناکساہدنوعدٹنج
 / نالوایرلماهاو كماعا تدایع هنس هعش ند رابو رد شلو اه دنس هن ام ت ثنوم

  ۱اال ید هخ ون ا لا د.هع اددگندتش هرزوا !كماتیک هنف الخ تا تطش

 || كشاادقرا كرکو نسلرکب ودنا باطخ هخونخایراب ویدا شغل وا تدصو
 لوا تتارو ناف ناور دو تاو اسوق ٠ک و

 : کاملا دا یعدروەبترم كل نطش تعد کی اش الق اهب هر ھش وب طف

  ۲نا طش یرلنان کو رووا شلوا ندرلندیا دهع ضقن عد ندنیلاظ

 | ,وعدلانوذ ا«ندنف ۳ ط سدلیاناطیشک هل وشیدروش ود ندنرل هیتر هلا لافعا

 ید هبک مان لا ندنرابجاوعد كخونخایتو هبحو یدال غا زا
 ید خوال یفماولواهوعد لا نونا ندنفرط نوع عا یو وا

 || یشادنرف هلزءدنفا خوتخا نوکرب یدردیکن ولکهخو اطول ا اعاد لبهو
  eهخو اطول او دز

 یلبه خ ونخارابدروتک هن روض > ترش هل اځونخا یلبه ی دراتا هلکع اج
 لبد هدک د دل دک زاوقنر اندو اعم هسلباو ندقافنو ام یا

 || راق لو روک دیکب دا هک داک روکا نکن کا رابلاقحوال»
 | لنط هدنروصوب شعار د ردیس هفیلخكنایخدخرشوردکخونخا تماما

 ردراطخایب هیضقوپ هناهاوخربخ هزس در عطرغروبهلو اش اردغیزمس |
 ةقیلخ یش بوشفلاق هتماما هلفعادلا هب زوس ناطشیخد خونخا یدید |

 نایلوا قح خونخاو یدتالوبف بودونوا ني دهع دوا یدلبابصد |
 هک زوس كالبهخونخا هلکعاقیدصت نساوعد خد تش واعدا ي هبتر ر
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 ۱ هک ی ا ا وب هل نوت ادعا تند تک شم الانتما

 ۱ 8 سلبا هدنلاع ,Riel یدلیا روهط یرود ن ر هلی د نب هنن راودنک یتیم

 هنا كنسانا و ثراح یعماودنک بودا توعد هن یرابدیحوتیناث سد

 ۱ 399 هدلب هنرنص دوا تولوا لناهفصا لصالاقو ىدا حامرت

 زا هل روم اهدیحوت توعدح ورمشمهحورپ حل ثطشیرابک اتقویدرولوا
 || تودنا باطخ هت رل وعد یرایدرحوتیعب هب هکئالم هسدرافیح هنادیم

 || راو یتدرانا یدلیا جا یب رم ا تعاطاو ورفرمسب هدصم هل تطش
 | رلبدلوا یتوعد یابقنو دودحو قتبعم ناکراو باح ا کال تطش هل الاثتما

 1 ین هل ندنمدق هدنوعد تمدخ كنسودنک حامرت نثراح لناهفصاالا

 رارت ییهنطشولدلىا قاخندت وعدرون هلع امح اڪ فرص نع ندصل اخر اب

 نددرک اذم هلبعابتاو باصایع لدللاقلخ ندهزواشع نالوا هدنسهباثم

 ندنکیدتا یاکتتساوایا ندلاذتما ه ماو رابکتسا بود كوراترح هنادیم
 ناکراو دودح *هلجو جارخا ندتوعد "هرباد نالوا هدنس هباثع تنح نیع

 | | بیترت یسابتنو ناکراودو دح هل هسووب ل نط ثاما یدئلوا طاتساند دیحوت
 ] ناک راک یدلنندمدآ هتسو دنک هدننکی دما تردابمهدیخوت توغد هل |لیمک و

 | رشا هلم دآ نیس ند اتباجا هنوعد وب هکنوحو دک د اما كتوعد

 ۱ رحایخدمدآ هلب راغ الوبق یدیحوتكراناو رابدنلو اهیعسل رش ندنراقدنلوا

 || یدیوحیم هجوزو یدلنیدرشیلاوب | ندنفیدلو! شلوا یمایبكرن دند
 ]اعم دآو یدلو ارش ما ندنکیدلیا هی رتو عاضرا هليا قیتح مع نیل ینموم

 | هدنکیدتا تررشابم هنوعد مما هلی ارش هفارظا ینب رایج وعدنالو یناکراو
 ۱۱ تکلع هلتروصوت بولیشد سلبا هلکع |مایق نت دض كناثراح لیناهفصا

 ۱ ۱ نالوایموفكناو ندسابا كنعانا یدنک مدآو e یلوا هقرف کیا

 رها 3هدنراق داوا قالم هن ربرب یدرانا هلک صا ت رلع !یرمت ندنج

 ]| دا رپ دتیادعابت ندرانا بودیالرت 2 لب نوت ونحو

Ei 

 ۱۱ دعا رس یی رش كفداو ردشمل وا هیعسل ریه هدس هدلب هبرمص هلته جو

 | دشا روهظ هبفیلکت میارش قوجكی هرکصندنا تولوا هددحوت غیا
 | هد رش كن هک ىدا ارو هطافصل ادجنا ن هرج نالوایمدآ رم صع و تباهذو

 قلخلواانآداک ۶ هادلوا ترابع نددیحوت توعد هداس هلهجوو جد

 ۱ : افص مدآ هتشا یدلواشع !تدوع دنلاح سنا توعد ما ده دافم هه درز

 € وبشا ۽
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 تاکو تالصرلب ر هدییمعوت یراداهتعا ساسا كنوام |

 راکنایجدیب رهدساکدیاقعهلوفموب كضفاوریک یراکدتبار اکناییهیعرش ||

 هیعیعخ تالص هلکعا ر مچ سل ی هنطاب و هرهاط تعا رش ه صاب اح بودیا ||

 یتدتاکز و ردنرابع ندعظ» و تدابعاکا هار قددصت یتیهولا كنسودنک ||

 دیاتع هفاک لصاخاو كن امهطت یلق ندنطا و رهاط نعت ندانعم کیا زا

 فالو تیا ا درد ندم

 ES رهور ايم اشنا

 3 هر | هعل اطم یی راهلاسر" مات نخ ص# ک هتن رلردیک هداطاو لرش :

 هل رللو الناقه انت قجتارار د اداتتعا نخی دلواع رک ی كمدآترمضحو
 یمان ایکس ان اسیخدكنحواوردحوا مدآ هل ار اکن | ی غندلو | قلخ ن دق اربط ||

 ردول مدآ نالوا مع رکی ها هکر دافص مدآ یسکلواو ردراو ییااب و

 e یدرلن وب تولوا یسات مدآ یسهچ واو یصاعمدآ یسعلباو ۱

 هتشآ بواوا یرابجت وعدو یسابقنو باعا هقشب ندرانوب وردب زهفیلخ |
 یجدناطیش بولواسلبانالوادض ههدآوردنرابع ندرانوب مارک هکیالم |

 ثمر هلج کت هنر قتانآنالوا هدنعحمدا 1 ترضحبوب دردندنس اھ اكسالپا

 هکر اردو راررب و رانعم كدلک هلابخو رطاخ هرزوا یرالطاب دافتعاودنک ۱
 تقولوا هک یدیشعا یتتهدخدیحوت توعد هدرلرود یکلوا ندنوافص مدآ |

 رلنا هک ید اهدنرودنجلاع یروهطو یدیشمالوا بیقلت و دمدآ زوئهاهد ۱

 ینعب هلیبسح یت رشب كندمماب ماح تقولواو یدژردبا تدابع همدع
 ادخ یراب كسرفلها هتشا یدایرابیعسا هلتیح یسعلوت «درمشب بلاق

 نالسد هبنیمذآ هددنه د الب یدل وملصا كمدآ و وردذوخأم ندنوب یرییعت

 ماسحا بلیط ارهاطو ید الینادیعماكنن ردب ولیشطسیعآبولوا هن ذم ۱

 ندنس هدلر هدلاح وب یداحاورا ب بابط هل اهن دیحوت مولع هدتفیعح بولوا

 "هدلب ر دکعد هر" هع رعه رص یدلک هد مت دزرصندنع دالب بوفیح /

 هب یراب دیحوت یرلنا هلکمروک رشم یتسلاها هدقدلوا لخاد هبهروک قم"

 ینهورفرب وتولوا دحوم لرد اتیاحای  هق ةرب جدكلرانایدلبا نوعد ||

 اون 3 دوق مه <S لدنطش هلغلوا ددرد کات le تولاق هاشم |

 2 دنا هند كلوا عار اوناب ندنیکر شه عد نیکرشلانع | ۱

۱ 
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 دسر نیوی

 ۱ 3 ۱ اف راس ندزور د دلا a له

 | راب زردامارلبا تر اتحیک لوب اهدو ردنا عضوه زجو رروا افت هتیرلتا

 ۱ ندفاوطرباسلاهجوراسب و تورو تنطلس باحکا حورشملاونرب یلاتع

I قیرطنکیا ناعالهارلناارب ز رارولوا  

 | ناطيش هراعزو توابع ندت رهظء یارانو ارظن دن )یا ترو
 | یطانوزرید ردبلاحكناطيش ساساو كلبا قطان قرهلوا هقشب ند لبا
 "1 .هرکصوهباسوم هرکصو هچها ربا و هرکصنودنا روهظهدمدآآدتا

 | بودیدت |لاقتا هبیدهلادج|نب دیعس هرکصو هدمت هرکصو هناسنع
 | ید هتسیدب ورارد ادا دعتهدنسهرمص مزعل اولوا ناریمغس یدیییدهموبشا
 خد ناسا هل رب ا تابا ساس ارپ هدنرصع كن رب هلن وب بودب اب قطان

 ا | هماسندناو ردساساكمدآ هک ی دتا روهطهدمدآن تشادتا هلهجو وب

 ۱ | هبلاطیبان ىلع « ا هن وععت و هرکصو هنوراه هرئصو هلیعاعسا هرکصو

 | تس رشبحاصقطان هج راعزو رار دیدلبا لاقتناهح ادق هددنعسرصعو

 | «دنروهطهممایک اصبولوا كعد هنطاب تعیرمش بحاص ساساو هرهاظ
 | ماقتدابعودیحوتكتسو دنک هنب ربلرلنا هلکا سید تعد رش یکیا
 : رفاکورکنمهراینسنالوا رهاظلها هج راح الط صا هل ات اداقتعا ود یدلوا
 | هب رهاظفیلاکنهفاک هلهجووب راردا ريع رشم هرابعیش نالوا نطابلهاو
 | تالص هجر لطاب داقتعا لدا او ضفر باعصاالث»بولواخ وسنم هبنطابو
 ۳ "هطدارو هلصرب هدنشلب راثل وا عبانو بح اک | هلا لع ت سطح زام ین ھل

 | لنینعشرانوا لصاو اکو هکر ول 1 روا تنا نم
 | 46 رکنلاو ءاشفلا نع یهنت ةولصل انا ا ورولک مزال یرللوا یرب ندننبح

 ۱ تاکز اذکو رار درد رم هل ارکب وب ادا رع ندرگنم هر اا شف هدنس هک کسا

 | یربتوتبګ هن دالواو هب لع ترضح یلوت بولواترابع ندرت هللا یلوت
 هش ارار دردنوادعو صخب هب اک ار اس نالو | یراعهتمكرلن او هناځعورعورکپ وا

 < كندلواتم
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 لطاب رکو قحكرک ر درا ثب ع وضومیداوم هلو موب ید راب زرد رار د
 هتاالضو كرش قبرط هلتروص نمهزکب هتلحو تلمرب بودن روج یی ها
 لها والم وب نا بسک فوقو همای هب را هلطاب دناقع ندن راق دلو!بهاذ
 هذراعم هقباس هجقدلوا همالک ع E ین اهداف ماهوا كع
 یرلیضعدندنرلراتک ود کل ارک ید كرل زرد هدلاح ییدلواراکزد اسنناو

 طاشتسا هلفطو مهنارشفراذک هعلاطم باسر ضعف نالوا شارات راد هر 1
 هنت البصفت اس صع ی 1 هحورب لب ا ا ا EE هدا

 دسر سام و
 ماهواقاطر یک فور> لاکشاو لج باسح ی را هلطاتد امع ودنکر اب ز را
 ناوعاو ابقنو باكا كنءهرج الثم ردراذلک هدنا ان هنب رزوا تافارخو

 | قباطهروک ذمددع لیا تاسک ید یس هلک قدس ولو( ٤)ا

 هدر ورار د قدساو قداسىوزانەلا نيس هلن وب یس دام قدص ندع دوا

 فورح هل لهم لاد نه وين تاحوزودالوا هفاک ید ییدج تب لها
 یددعكن دشار یافلخاکابولوا (۲7) لا باسح هکر اردنا ديجست دک

 یتدلوا قداظملا ناسلداص یددع (۰ ) نالوا لصاح لبا والع

 قیاطم هنفرح نیسکر ولوا ( 1۰ )قاب هدقدنلوا ح رط نداد دع ( 4۰ )
 رلبا باجل ا ییسلزاب قدس كفدص ید باسحوب هتشا دن راعز رواک

 رابک یرلک دلباداقنعا ایلواكن رودنک نولوالئاق کا قداس لاو ر و
 شمرد !لولح هبلاقرب هداروابو دیک هنفرط نیح جور ددل وا توف یر ندلاق

 هدنعزشع ار اویرایلو قوج كباب وک تب راودنک هدنیچلبجیاروندبب-ول و
 راردب اتاینارالاع اط یک ی لاعو نج ماع مدعم ندسڏا اع وشاوژرونو

 زو زوةطنولیم تر درو دره بودنا راذک زود شع مدقم نده راب کاحو
 هنسنویلمح وا قرف زویحوا ر دق هک اخ رم صع ندشن رفآ هلغلوا هثس ك

 كجوحموج وجأ,ندنیج لخادبو در دنمابقرودیرودكک احور دشک
 هک راز د بودا مارتحا هحوحأمو جب وجاب و زارواوا رظتتم هس روه

 حایصلا ییعیسادرفا رارولک هب هکم هلرکسع نویلم قع یکیا مارک موقوب دا
 بهذع فس یک هدنلاورلبا لد ندنسن ام نک ر كف رش ٹن رانا رنک ایا
 یخ اب تک TO RE دب دهد یان ا

 اص عم نتموکح كضراوناهج فاك هلبا مده یی دینک هدخب تودیا لک
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 e یرانی اود اعراب زرد حو رشم لاو نهرب
 هرکسعرسمرصمهدنسدن سرب ییلازویکیا اك . نکیآ مولعمان یراتنادد لیصافت
 زدی رضمرک اسعتقویتیدرو یزانا |هدعتلا "یداواشاب مهاربا نانو

 و لبجک اح ندب اهشونب تقولوا e تراغو بهنیب را درم

 E راباتک یزرد قوجرب یرارکسع نان و رار هلن اراولرمصم رشي ریما
 اب رعیس هفاک تولو ارشننم هلاعفار طارلب ا رالوا شع ا مات غاو

 رد و سوا هجرت هان رات اس رلکناو رمسدارث 5و یرلیضعد هلبسحقلوا

 دی[ ید هلاسر ضعبهرابعلایب رعارخ ۇمر ادهنایزردتناید هل اذخا
 وب رمارع نیمه انتعاو تق د نالوا هدنصوصخر رسم مک كراب زردهد هسا

 یب هنطاب ور ھاظ تعد رشیرلتاد ساساو ندنر اکدلیارپ رح هلب تانانک وزومر

 ۳۳۸ مال ه le ی زا هلطاب دن اع هلسنوا یتیم هن رزو | لاطدا

  نالغ هلیصوصخو كدالاو صفر باعكاو هنتالاعم ضعب كن هفوصتم

 یکه یاکحلا ىلع نم ەدنف اس ضارعا وا كنس هو رف هملیعاع نو هعش

 روک ذ مر دشمام هل راتیچ هنادیه هلیفارطاهدکب یراتنابد تقیقحندنر اک دلد وس

 1 رادج لوق ییعو حاد قلا نوي” ن هللا دبع لوق ی راسیبر كنس هف رف ةیلیعام"|

 ةتطابل : رللوا لاق دنتطاب هلن | ر اکا رهاظك ارد ةو هطمارف هلغلوا طم و

 راد, لسر نعت عی رتشااباقطدار زرولسد حد دیعمسا وود راک | ریس

 دج ماما هر السلا مهنلع دج یسعو یسومو مهارب اوحونومدآ هکزارپد
 ازم آتاتنا ماماید رولوا مع یبارشهدنبب یسکیارهكرانوب ورد دهم

 دادنافیسکلوا بولوا دوحوم ادتهاوادتقارا دم ید هدرصعره هر اغزو

 جوار دتعح نال وا لماح قلع كمامایسعکیا ردرصع ماما نالوا نید
 ردن رک اكرلصتوعد یس در د رار د هصموذ راد هسک ندا ړعذخ ا ندتج

 ولاد معندندبلاطیسجشب ردنا بیترت یتاجر د كنب راراداوهیراک د د نموع
 ؟ ردبلکف یسعللا ردنالوا نوذآء هکعا لاخدا هتعاچ كماما یرلنا

 "رایجواطتف بویلوا هوعدلاب نوذأم زونههد هسا یلاع یس هجر د هج رابه ذم
 هلن ان او تیع ه یصوعد یسحمد رابا تاالدهبلاط یب ی وعد یک ېرلبلک
 زاداعتعا ساتن اكن هیلیعاع- | هتش | دیننم ب اط ندا اتااخ د هتعاج كءاما

 لرد اش هلطا و اب : قوحرب هنن را ورا تافا | هلو

 mh وذم هدشابغ hı رش رابغ ندتندماماتسدب االثم ۱

 و ارتد «
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 یا ی راودنک هیلعءانب رارلجآ هل هن رلتلمودنک هک دلوایراداقا وتا

 1 * راست هلمجووت بو دلامج هنن رکیدو لاقعهنس هقرفر وتودنارا تعا هر

 هر ر هلهاجوەدب وجهن ر همس کی او دتالهاحو تالفاعید

 . هلیقح هکر دهص اخیر بونلوا میسفت هب هقبط یک ید لاقعو ار دهد وجاف
 هماعیرکیدوردرانلوا ار لیصح هلبماع هد . د بول وادعو قو وه

 شتا قوقو بشکه زر د تناد هبت رم صعد بوتلو ا نظنسحهدنهح هکر د د

 یتامولعم الصا هنن آو ندودنک یلاهحهماعاما ردهدنماقمدهتع هلغلوا

 لاقعور دقو یر دخ و طس هقشز نشو .دننسن د ای تقویلوا

 ها دەك هب یشبود اذاختاراهناخولخ هر زواقلواهاکتداب رادهسلل وب هدر ره
 ەدە راد شسطەار ع انجا ی رهاطكت هبط رههدنرا دیه د هعجواشناراربادهدنحمآ

 مزوایروقهر کصندقدنلواتآ ةرلیشر اد هحاصنوطظعاوم را دقمرب وتیعج

 هصاخ هم هرکصذدک دا تدوعوحورخ هماعهعبطبوش ولتاطهحراب بیک

 ییهرواحتو ثح "هرفس طاسب و ررابق یراوبق هلبالوخد 4 هربآد ما یلاجر
 هنب رب رب نر رانیبآ تلالضنیدربارمم شوپ رسو دال اول رش هبط صم طوس
 ییص لب رار د نیه'زتمهکر دراویسایقنا ةقبطهدر كلاقع زردباداشکو حف

 رلیضعب و زن حوزت هوا یرلیضعب هک هل وش رارونلوب هرزوا تدابعوعرو
 ربتعمو فورعمهدنرلنب رولوا ماصنوکر هر لیضعب وز تا هدننایح منا عیجج
 شما زی ید شعالصا یدبالاتعحیش هدفوشلبج هک نیبنح حش نالوا

 هن زغآ یخ درب لد هب هنآ "هنس بوداطهرکر ربا دنا هدنروهظشع هنوکر هطق
 رکا هدنراک دنا ضارتعا هن ودنک هدصوصخ وب رایضهبندش اكا شع ارم وق

 هفاکوردب ورمینبدلوا شمرب و باوجوب درواکربک اکی هک دیاش مساط جه
 كالس هسالوپ نداهفسو هساوا التم هنارکسم ردقن ره هدنلهجناوا لاتع
 هدب رمشو لک ار اب وستایشقو رازمح |تارکسم هرکص؛دقدلو | لخ دهلاقع
 ررپ وهصیقن مظع هنبدحوم قالخا فارس هدنرادنعارب ز رازلیا فارسا
 لک ا هدر هناخ كنس هم دخ و كک اح بود ا داقتعا مارح ینلام كنار ماو ماکحو
 راز هبب یبشنانلوا لقن هل |لیمح هناؤیحر نانا هلک احلام تح رار ماءهط
 هدنسهناخ كنس هتشب ندلاقع بو با طابتحهدابز یلاجر كنس هقبطنیه زمو

 لالعسا نوسلک هسرولک ندنهج یقنق لار جت یسهفاک طقف رازم ګا بوب
 زدنا لیدل توراو هزاع هدنرافدلا یب ها ول دههبش هلع ءان نودا
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 سرب وتدابعاکا هما دایعا یتیهولا كکاحیعابتا كنهرجررحلاونمرب
 مو بلاغمالسالها قجث| یدیارلشماد رادبمول بک هدرصم هرزوا كم
 رب وبودنارارف هب هیماشراطفا هلکع ادیعتودرط ندرصمیرلناقرهلوا

 دبا قرفتهدعب بولو لزا هناروح یزارب و ه العا لبح مقاوهدیلحرابد
 دودی رک دکدتکو رابدلک هفوش لبج یرادقرب و هع *یداو یرادقمرب
 زدین  رذوباسنا كرانوب هتشا هفناطنالشد ارد هکر ایدلو ملا هرادقموش

 رکو مالسا لهالرکو راکنا ییاینا هدهسیاراروئلوب هدمالسا یزا هاظرلزوب
 ترابع ندک احدیحوت هقحتناددو زردبآعینشونع ءطدنعح اراصدو دوهب

 ةدص هن ر تالص هما موصهدنرادنعو رریدردخوسنم هریاسنابدا قرهلوا
 یر عرهنایصال کو هتفا دصل رک قحا نولوا ضرفناوخا ظفحو ناسا

 را زب وجت یتسارجا كرانوپ هدنقح هرئاس بولوا صوص هنبراتامودنک
 : ا تالب ا صفا م هعرشو لمع هدهساراروفوآ ی ۶ : رکن أرد ۵ هج او

 E زررب و رلانعم زلک هلایخو رطاخ هروک هن راهلطاب تادقتعم ودنک
 بولو | لّاق هانت لر د ارو صمت ل اهذ هنم دق كالاعاعبت هب هفساالف صعب

 اتعاو؛درلبا لاقتنا هدولومرب يور هدننافونیح كتیمورار د صید هدسح

 راب وسرالاصم ماطر هدنرانډب وډ د شهر که باا نالف نکیانالفهدنقونالفبودبا
 ودب رو هط هدلاعوبه ۲ نوح هل لولح هبل اقر هدرصع ره د ههل اتد وهو

 نامز زر وزعم نامزر ندندلوادحه«نوطب وروهظویدلب |یلجهدک احتماهن

 هد لوا ندهمان احوب دزلواینانم هنتدنادحو كلا قلو اک اح نامزرب وزب رع

 هع رک ت یآ ه نآتوه موبلک 2 هیعز ردشا جت یحددندجو
 ۱ دهزجنالوا یرادنتعوماماوزررب و نعموب درون وب هدتروصر,ةدرصعره
 زرب ودوادنب نایلسنامزرب وقح حج *نامزرپ بو وب هدبلاقرب هدرصعره
 ارج كنب د رصعوردوا خد رک نی ورذشلوا امك تروق یهو بیش
 لا هلن وایعو هب یسرافنالس هدلاح تةیقح نآرقو ردیسراف نان

 "هولصل اقا یبا #* یتح راردبا زود ردشاب اذخا ندنادمم بولوا
 E هنلغوا یدنک كنا ی هع رک تیآ ¥ رکنملانع هناو قورعاي

 هل" قح یریعت لغواو ر دیا طخ هدحم كنالس نکیارأد هنتیصو یکیدتبا
 |قلوا نداق رارمسا هدنرانب یرهلطاب دناقع هلوقموت نک # راریدر دینبم

 |هدا زك هتشبندنراک دغ ازار فشک هناکی بودنا انتعا هدان ز هتک« هرزوا
` FTES ۳ 
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 Ê ناک تنفر هناسلطو لعرو موجع هکر د طفل رمل

 نادنج هلا هراسمولع بولوا لوغشم هلیلیصحت كمولعوب ءادنفا6ا یو
 رانا ی
 یضفار لصالا ی ید. رعاب کاحهلب رللوا ندضفاور هیمطاف كولم کو
 هاب اهیسودنک هلک یناوعد تیهولا ید اللا هاب کک تب

 تینا یا الانا مه رب محرلانج زا هللا مسبهدراربنمو یدلیا بیق

 نوا هن رب رب و زت هلقعو عرش ماطر ویدا ما هبابطخ سک وايد
 هدشلنق .تیفیک قحا بولوا بس هنلنق كنسود نک تناهن یتاکرحوراوط
 اد مثم هکر : هضاب کاخ هکاب وک لب زرد اما رذرل سن |ضالتخانیخروب :

 دین رمان دارابوز ار هو اا را هو

 یقعالوطبوزک هلبا بوکر ةراج ضا كن« یمایکاح هکر دوب یه زدم از ز
 هنس هیحاباقز لا هکر هل احب ورخندرصم هلهحو و نوکو بولوا ید م

 هن رزوآ ةع یشک اقر نالوا تصرف دصری م ندم السا لها هدقذل وا ء> وته ك

 یر هکوذ ین راباولاو راش ا اقلاو ځرط هب وبقرب هلا لتف نسو دتکو موجه
 همالسا لها ںواک هرهشوراشتلک نوغارب هدننانكنراج ہدلاح یدل وا ا
 هک یزدقتعمو عابتا كك احاماراشمرب وربخ ئعوقو كن هعف ویرلفدل وار ظن

 تاوئاتودیک هل زبآ هدک دلبا رخأت یندوع ك کاح راروناواۀ يسا نونا !
 ا هدنکز یدل اج ورع هب اع “نال کرو ارب هقشبندنراجو

 ینیھولاكکاح کر دب زرد دج حش ند اقیدصدیساوعدادتباكا كکاج

 یزرد هلقنا ردشمل الف یرللتاق یک و هد هسي | شع | ضاعاند وب

 توعد هنت دابعكک اے یتا هل اروهظ لع ن زج «دعیر دذوخامندنوب یکم آ

 یتاہن هرحابک اح بودن اادس رادبع هچول ' یک هدرصم هل هلباران د اتباجاو

 ا ذات الا یک احراب زرد ردراشٌیاترشابم هک | تدابع

 نیس ا یداهاک اد ارد اداقتعا هدنسهباثمیربمغس كنا ید ی ییعن 2 درج

 دوخ دوخ ںویمؤیس ین یزرد داما راردبآ مارتحا هدا ز بوب د مالا خو

 كعا بصف ییبصنمكنا هد وک هنکو اكنهزج هل ارادت هتوعد ییا

 | ین زلاسران ضخیم رب زرد رک دن زردبا نعط وید یدیشم هتسا

 دچا م تب ( رو تنور

Sao aaهک ات شرت یو او  

 | هدرما لوا م اس ردراشغ |لتق هلبا موه سان ماوع هنن رزواهدک دا نالعا
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 راک هرزوا هیمالسا تع رشهدنالماعم هکر دراو یرابضاق نوعا

 دراو یرللوص ۱ صوصهش زاو دنک هذداوم ضءب یک قالطو حاکنو تادابع

 رقاد هدکدتسا قلا یرقرب یرب هکرد هلهجووب یرلجاودزا تیفیک
 كم هر ویزرفرکآ یمایلمافلربقبور دنوک ی ج روک ی عبهطساورب هنسهناخ

 روند هنامناکوب هکر رب رار بوروتکو لناطهچراب رب ناه هسا ژرولوا
 ا زو لس رولواشلواد مان زق لوا موق رم ەدقدناو| لکا هبال و

 مز هسکز ارپ ندنموق یدنک ی دوا هدکد ر و ربخ هجوز موق رم هلتدوعنداروا
 بولوا شل وا یس هجوز كنا بق هدنرلقدزادنسهرزوا نیعمرهم بوردنوک
 تففاوم رق دخ رزوا كلوب رک اوراباراضخ اوبلج یزیق ها تقوهنره
 یخدوارک او ردیا ج و زت هلب رکیذ بودا قیلطتیناننامه هسرولو كج هيا
 ین ات ومر ات بودر هرزوا لاونموپ خدا هسردنا تفلاخ هلت وب
 قب رب بوملوا راج یج كنب راقیکیا هدنرادنعو ردیک هرزوا قایسوب ده وب
 رلثمبولوا سوب هلبش نزح كم یرلب رافو ملا زی رکی رک دا قیلطت

 ٿيا تدوعوتیک هد وند تیک نکلاهدک دشاناذیتسا نوح تیک هر رب یراق

 هنس هقشب ربهکولو بزبلوازراج یدر كنهقلطم هجرت آورولواشوب هسعد
 ۲ نههراو دنسهحوف یِکسا در هل هساوا شعاشوپ هدن او

 ت لاوصا الثمر در او یرات داع فلات هبمالساتعل د رش ید هدنالماعع صعب

 ضر ولی هدم | مو رګ یب راس هدب ودیتبصو هن ر ندندالوا قل اوما هفاک مدآرب

 یکن وج بواوا هدنروص یتیدلوا لاوما شلفارق کم كاودنک دوب
 ادناخ هلیسح قمالوا یجب ازودنکل ام نالوا شع | لاقتناندندادجاوابا
 اے سعت ینا هنروندنفدلوا یواسم عورفو لوصا هدلا:قزهلوا داع
 8 قمامهلوا تر او هتشرب ندنسهناخ كن ردن یزاقو راز در دق م

 ۱ : گردم تیارمسهراس نداصوب تولوا ندنراهم دف لوصا كس رلزادناخ

 3 ردشلوا یراح جد هد هراس فناوط نانلوب.

 ام ندبا تموکح ه هدرصم هکرذ هلهجووب یر هلطاب نادقتعم كراب زرد

 زردبا تدابع اک | بولوا لئاق ەنتىھۆلا كنء مای ک اح ندهیمطاخ
 ۱۳ ۶ یار ومن ندب نویهطهدنسماخ نرقلئاوهممابع اح

 کد

 ےس



%‡ ۲۱ % ۱ 

 ررلب اب و نلصعت همزال یافیا بح کیک تروم تلا دوو
 هلع هناد ره درج بویگارب ندلا قوص یجد هدنلاح توادغەلب و هت

 رردنا باتتجا ندرذغو رابا ذخا هلبا
e 7لرفتم شا یتسدحوز تویارغوا هنسهناخ كنند یر ندرلب زرد  

 مالس یک یتسودرب ةداع هدک د اکیس هحوق نکیآهدندق تنواعماکا هل 7

 نیح قحا بودا عیدشد ید هدندوعوشمردب بوروتک ماعطو بود 3

 ردب و رعینددلوا شد ردیقابتوادع ین زب هرزو رلاحیکسا هن زپ هدعادوا
 ندنشدلوا نوادع هد هثتس> هفاط هلا ناصع یییهد ودرع كاذك

 ید ارش: از ارف هقا رطابویمهروطهدن را هنا نابض ین كلر هلک بااغ هسا

 تفح هدلح رب دیعب نده رق یر ند هنتسحقداص2 بس هدنر ورم ت دهر

 هدنرلک دتبا موعه هنن رزوا بولک هقبجهاک ان یشکی کب ا ندنابض غی نکر روس
 هشاط لوس رب عوضوم هم رزوا راودد یغانا نکردنارارف بودرکس نابه

 یسک: الاحر د هلفمویل ندنکر ح ینا ب وشو د هلن رزواو دنک شاطقر هنقوط
 رانا شتا دیما عطق ندنتایح هراص# یک یراکدلک هنا ویا رھ ندب
 نکل رلوا تاهابمزب هجزب هدلتق یس یدعش واشر دل لو فو هسا

 رلشمرب ویلاص بویدنذاص ندزپ یکیدنک هرکصخدنوپ
 یربهدنمان دکن مهارت اندراب ژردهک روئلوالقنءرزوا قلوا ندل-قوب ەنى و
 ہد نع لاح هاتکسا هلکعنا هابتشا هبن ره عل هدنفح یسهحوژ یدنک

 هدلوبیحو شقیک بونیپ هنتاوید مکج دیک هرق ریدراومشیا یتسوا ماشخ ارب
 هنسهناخو شعیاتدوعم رکندا کک اروالدە هعکں ونا هاو

 یدیاکوقهدک د لک هنس ه ناخ هج زس سس هلب ادنب هحاغارب نت ابونا .دلګر پني

 شعبا سشەنس هجوز هلیسلوا شش ازوسو سس ەدور ا هدلاحییبدلوا
 ندنغیدلو| شم هرب ود باوج نوسروط هل وش ی جا وق یس هجو زهد هسا
 مي تب aS sl a أ

 شمرشاش یغجاس هن هلناج یبهرابنز ندنغدداو | ی شکر ب بیه و می تبا

 مک یلاحوب نکّلو تیک. هلتمالس بوتوط ندنلا نوعا نیکست قفوخ نکا

 ید یم ۀجوز هدلاحوب و شءدرولوا ببس هکلتق هسرولوبعویشرک آهک تیا

 .دیذسک یلاح تقیقحو كردبا هناهب یبشهتشب رپهدنرورمتدمرپ طقف بویقبا



n "earتیمور  
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BE ET۱ روف كس زوروا  

  دوجومهلواتم زویشب ك: تر دویزرد ردق كب زکسیمرکب ؛ وقورام یرادقم

 ىج یلاها هفاک هلن رللوا ندنسلاهانانبللبجن لصالاف یتدرلن ون بولوا

 زوبکی ایسهفاک کرابنورامهرزوا ناسوب ورولوا غلاب هوفتكبب ردقویزونجوا
 غلاب هک لانو اهلوانم رایج لسمك یکی ا قرف ندنراع ا تولوا كن قلا

  یکیید نوا ںولوا كب کسی للاراب زر دو رونلوب یرلمتسم ك ترد ںولوا

 قوج ر دف و هدتلمرب ی و وطحالس یسهدانزندنعب ر هکر رییس
 E دقي ملم

 | فتاوطامارولو را ل ا ایا بولوا ی هچ ی رک كرل زرد

 ۱ ۱ یرالاختونسح كنسانن یزردوراولوا لوغشم هلا تاجو عیانصاب رک اهراس
 ۲ ردنود هلتسد هر هراس فااو ط

 ا یسلاهاقجنا رفلواراکن هج رکا یساوهوبآتفاطاو تدوج كانى لنج

 ۱ ۱ ردهرزوا تی رادوجواعآ دندن راک دع لک هعونعم هب دغاهززر | ترک یخ د
 1 | مدقم هنسناسقط زویجوا نده وبنترحمه بولوا هدننهدم كلوتف رانورام

 ِ ۱ یکلم راردب وسام هبهارمان نورامنالواشع | یوسعن دنية هدرلاوطوا

 ولو هدنساوعد قلنابسم,و ره اظزل, زرد ر دکعد یکلوند مور ید

 ادم لر < ین لاا کلیو ی دیمالتسا .دیاتع فک
 ِ . .دوئلوا 1 وااا سه. یتا هجورپ یرادباقعو

 1 € ید اقعو تاداع كرل زرد 9۷

 .ندناشعف یب رلتاسل نولواهدادزیرلهک وریصو بلاغیراتوخشو تیج كراب زرد

 ۱ هدابز هقیئاومو دوهعو زایوسزوسانف هن رپ رب جددا مضغ هلی اظفح
 ] كرلنا بودنا تقادص هرزواطارفا هر هسک یرلکدت اذاثتا تودو تبامر
 3 ..رایا تاتتحا ندکع الا هب هکناهتورطخ نب راسفن دنروخوا

 1 ب وا بس هب هی ریطع عاقوهلبعوقو توادع هنوک رب فئاوطا انیپامارثک و

 وجب ید ا روب !نطو كزت یفرطرکید نالوارفظمو باغ
 اردا بدت تعاججرپ ندنرادفرطو ادصا ییهقرفره هدزاکر سم هو
 ا هفناطیا هلن ون ورارد قلا هک اهم یب رلودنک هنب روغوا لر یدکی
 رو اکو و تولوا ثوروم فاس نعافلح دیلص ۶ تاو نالوا لص اخ

 دام |دعمبصع یدهدننب راب زردواراصن بویلواعنام یخدبهذمون د

 38 < دوجوم و



 و
 هبهدمو هش دنرفانمنادنح هسدا هدد : لبح "یلاهاو بولوایزرد یزکآ ۱

 وربند هوا ندنشدلوا قلبم هنب رزوا تیصع یرافالتخاو داحا تقیلوا ۱

 یراذوفن یونعم هدنحارلن انس رخ ید كتى ر لسا ا نایتسرخ طعف یدیشلاق | 1

 كرلت ادناخوب نوحاكعا لالعتسا بسک هدلبج هباهش یارما یدایراج | ۱

 نالوابلاف هج وفن تک اضتقالا یدل قج ا بودیاتبشن هنب راذوفتسک

 هدننبب لبج یلاها یرلتکر حوب طقف ردشُع ارصنت یتدیرایضءب هلتروصوب
 یکیاکلبجهددهعلا بب رق هسا و بّوغارب یراکقا هی دترف اتم هبت رم ضعب

 هلغاوا ببس هنسلوب لاوز كن هیاهش تموکحو ةنسلوا سقم ةخاماقمتاق

 یاولهکر دیفاماقم* اف یزردیرب بقلوا قلماقم اق یکی انانبللبح هذه لاا
 هلن رل هعط اتم یوش قعد هعبس تاعطاتعرک ذ لا فلا بول دیزر دلجوقوش

 هکر دیغلم اقم اقاراصن یرکیدوردنرابع ندنراهعطاقمن زجو حافتوبورخ

 تاعطاقمر اس وح تف و ناورسکو لیبجداالب بولیذ دیراصتلبجو لج یال
 ردشلوا عفت مح هباهشتموکح یخدندقاه»یکیاوشاو رد واحیبهیقرش
 ندقلماقمع اقفکیارمقلار دو ردشتلواقایا هنتلابا ماش یجدعاقن هدلالخوب و
 لصاحلا *ردهدقملواهرادا هل | مات اقرب ندنفرطیسل اوا ذیصقر هلیغارب جراخ

 بسح فرش هلبس هقافورتف قر هنلوا تبار هدا ز هبنارع هدنانمالبج

 لبصح هجزانا هلکغا توزثو انغ بسک هسکرب و بویلوا عباص یرلبسلو
 یکیدلک هئلوا هظفاحت یسیلصاتا زمو تیثیح كسک ره بویمهدیا هبت رح
 قومح عیسوت كرد احا یرانادناخ یکسا یهدلبج هیاهشیا را هدلاح

 زدراشا عياض یب راهئوروم تموکحودنک بوش د هنسادوس تموکح
 ردهدفوش یاول یرلترنک هدهسادوحوم یززد رادقمر جد هداراصن ءاّل

 بوالوا سقت هب هعطاوم رشکن نوا یزعش یدیسلکیا هلراملماقم اف و و

 ارقو تابضقردقوب زو زوفط بولوا تعاس یلاازوپاعیبرت یس كنعومتو
 رول دهراب رقلوک نالواترابع ندهناخیلاشس هعر مرد واحیعرا مو

 ینس یزوبشب كيب لا بولوا لب هسوفن تب یدبنوا زویکیا یسلاها ۀفاکو
 یزرد یک زوتواو یعبش نالوا فورعم وذ هلواتم یزویسشپ كی رنواو
 ردیدوهبیردقكيب و یکلمو مور یکیب یدبقرقو یورامیکیب رب یرکیزوب و

 ۱ هلی زان ادناخ یزردهراداو دوفنهدلبح كرەلك بلاغ هب هراس فئاوط را زرد أ

 اردن !بلج هنن رافرطو دنکی رلساب اب هرزوا ك | نواعم هن راو دنک یرانایتسرخ



 ےس کت هجوم

 رد کور ےک موم یاسر در تیص#

 [ خر ا هلتنو فر هوا ندا فر دیدن رج هد رغ تهج
 | هتیراودنک هب رقیرلفدنا وب هلبراعشودندنرات زمو هبت معا رخؤم بولو ا ناشو
 | سار یارمانانلوارک ذو ر دراشلو| فور عمود نیمدقم ن رج قرهلوا بقل
 | ییعین قرەلوا ندنسهقرف نالیب دهلواتمكن هعیشرانوباما بولو انس شاح
 | ادیصبولواندلاونمی میاشم ینادناخربغص یلعیغ رارونلوا تسنهرغص
 | نایب هدرز هکرابدبا ییاجکا هراشب دالب نالوا یسهلقتسه *هعطقرپ كنتلابا

 ردشمروت پوقا اشا دجسا رارج ین راناغناخ كرلنا هلهجو ینج هنلوا
 | یخدهدنورباما رشک قحمابولوا رمعلارر د یرلنراما رقم كندياهش یارما

 | قوجكبهدرلتفو یفیدلوا لاکر یرللالتتساو توطس هدلبجو یدررروتوا
 ندنراقدلوا قفوم هب هلماعم نسحهرزوا تعالمو قفر هلقلخوه هنسح را آ

 |یرافرصقو مکح لالقتسالابدلبجز واک یی هنس یی ازوب هلک الیه رانا ید سان
 | لامهجا هسک زوتوازوب قرهلواهنابلاس هنیرلیلاوادیص طقف بؤلوا یراج
 هنسلاوحاش هلل روهط را هضراع ضعب هدنتلابا ادیص اضعب و رازرب و یرم
 || هلخا دمرلیل او هلرللو | لقتسع هدنر رادا یلخاد نکلیدا اردن تیعبت سر یاسا

 ۱ : :ایصو تیاحص لبجک احیرلندب اا !ا ورارف ندنفوخ كرلمل او ییح بوم هدنا

 نر هراس تاصوصخ یدزمهدب ادادسارللاونیغلوا ندنزهیعرم لوص اكا

 دیو واورن د هتوا یکاحلبج هکنوجویداراویرز ابتما هلهحووب ځد
 ۱ . ةفاک ماشموارمانانلوب هدارطا هلیبس> قلو ا ی عج رلرب اشعماکحنانل وب

 | بویهروطوشر قهرانا سب رب ندراکوسو بودی اورفسس هی هی اهش ةفناطوبشا
 ۱ كایداو نالش داش اروایصاحو هراس: دالب هلبصوصحو تعفاوم هن رهدارا

 ۱ ١ مەت لاک هب یاهٹرم| نالوا لبج ک اح هینضلا اشم هلا یحگاشم كبلعبو

 3 ردرلشلک هدا تعجا رع اک | لاح رهب هدروما عاظع هلا

 یتنم همارکب اخصا یرل بسد هلسلس تولوا مالسا لها لصالا یف هساهش ذشاط
 |لها هدنانبل لبج هکنوج ر دشلی اریصتت یرایضعب ن دنرلع ایر هرکص طقفرولوا

 | خد هلتسرلب زردورداراصنویزردیژک | بولوازاكپ دوهب لا مالسا
 یک  قر هلوا یسهفناط میش وروسجلا تابجرایزر دهد هسپاهدیزاهدار اصن
 انکو ندنکی دلک هتل وب رب اب هلرات | دەلو اتمایزک هد هی ر> عافوبولوا حس

 [هسرارچ لسم ر هدشل اب رقت هدرابنور امنالوا بلاغ 4 هش اطره هدلیج هج وفن
 ۱ تخم اشموارحاو ندنفیدنل وب لسع ییسهدادز ندنعب رلرابز ردورب هدنردهدهلوأتم

 ٭ یزنکا #



EV #۴ 9 

 قلارارب وال ل دعطاقم قوح لاکو دو ینا

 ترایعند هلسل نم لابج ماطر روک ذم لبج هکنوجیدیشلرب اهن یرایض عو
 هرادا ندنرافرط یرلیلاو ماش دوخاب ادیص قلارارب یر هعطو ضعب : بولوا

 لخادهدنتفو هیاهش یا اردشلو هدنتحلبجهرادایخدقلارارب وشخلوا

 ملا و بورح ےلق اهدییرغبناجر ہعطاقم نالوا شلاقبولوالبجتموکح 1۱
 هدیفرش بناجوعاش هلا ناشر لیج هدیلبف بناجو ی زج مافاو حاقت
 هروکو یرشب ةبجوهرطنلا ةبجونورتبدالب ولیج دالب وح وتفوناورسسک
 بناجامابولوا فرصت يطال نج عاش هب یب رغبناجردب را هعطاقم هب وازو
 ۶ اح ه یرغوط ندب رغوط هډنوزپ و لیبج دالب ندیقرش بئاجو هدیلبف |

 امایدرلبا لاسر او بصزرارومأم ندنفرط قرهلوایراح یموکح كني اھش
 هداقوف هر وکو هداج ون اشم هدهرط نما ة بجو نزاطاون میاشم هدناورسک

 نکل یدرردا ت هوکحو فرصت رهاظلاون اشم هد وازو رازاعلاوس

 كنخماشمهداجون هلص وصخ و بول زوبیماظنوب كنيفرش بناجیر» کص
 دغعلواهرادا ندئفر ط ییاهش اح بودک ندنر الا نوت نوس یر دیطامم

 يدمي
 یازمآ مداح وت ط# بولواءدند ەچرډ کا یوق دااب و

 هعشد ندران و ردنود هحر در ندحش اشهر ,اسراز اعلاونس و ردهدنس هجر دنییعل :

 مکح هرب رب هددسلا راو یخ اشم روي” ی هدعاس و سح ی هدن | ورمسک

 یعش هداجوش ویس روو یب عاشمند:ع ا كرل و ید اق وب یرافرصتو

 ر ااعداتبسذ هبه ون ادارک | هدنورتپل لیجو رداراص:یسفاب بولوا

 ن د و بلقنم ی اا e + اتم وکح و تورب ناجا هل توو بولو لوا

 لوغشم ارل شدا یک تعارز هلرب لّرمت هنس هحرد ییداكلا كسا ماوع بولوا

 بسح فرش بح دن رادنع نکل ر دراشلواروبح هلئست یرایضعب و راشم وب
 ندهماعهساواروبحم هلی د رپ ورارمرب وبولا ريق ند هماع هلدلواقابیرا
 ههل تراماوردن المستند: ریتعم ےاشموا صا ںویع الّت هلاوسوقاطعتسا

 | دسرازلرغاح وب د رماه هدرا هسلاف حاتحو هب او ېب ردفن رهبولوایراصرحهداز

 رانوب و رترلامالسهسلرپ ومالسهلب اتیعترپ یرغندنناونعریماورازهر وب اوج

 بقل هلن یراتکسمو لذتدم لوط بولو ہد هب رقمان شاک سارالاح
 ردرلشلوا روهشم ولد شاک ا ءا رها قرهلوا یسنم یراعدو

۲ 



SESSی  

 1 ر
 هلل ّ E طو اب رب نکن ۵ هر حر هسک ریتم ضعل

 اشیارقودذکهلیسلاهارمقل ار دو راب لابعتس کارو هش را کندهاشلو
 | هسا راسو انزپ رع کلات هنر یهاشم كرا ماسوهتسالاها 2 رقنالوا

 دسرا شرا تحابقرب یر ند اش موا ماو 3۶ یدباردبارب رګ وب دنیبحمآ
 : 9 راتعولام زکلا ازا بویه هنل وا |لتقو ترضوسر> هل رها لک أاح

 نکیا ممتع هل وب وقلوا هلتروصرپ یک بی رغتو قندوخاب وهرداصم

 اد ۱ ا هذ اک كن هیمارنحا موسر ند اا ا هج را هبترهدن راک دلک هنناب

 للخالص | هن رل اونعوںاقلا ید ہدن وت کم ییددزاب والو بضع هدیاب و و

 ۱ یب ون کم هدتفو راسو كلنا كرت ىظافلا ندا تلالد هتبم طف بویمروتک

 ۱ ی رهم هدنروص ییندزاب همان دکت هل وب ن ادا كم هل رهمندن>راخ

 | ناکا تاعطاقمو و * ردندنر هم دق لوصا قعصاب هنن زوب كن هغي

 | جارخو راردا ذافنا یت رلیهنو ما بواوا قرصتم هدنزهعطاقم یدنک
 طق رولاقهدنراودنک یسقاب ورررب و هکاحینیعمرا دقمرپ هلا عج ین راوکر یوو

 | تعحارح هب هدطاقم بحاص هلهجو یلوصاوروهظیساوعد كنم رب نداناعر
 ندک اح فرطهدک د تبا تب اکش بوراو هکاح هس رع [لصفهرزوا ل دع هدب ودا

 | ر شابهرب هسرولوبعوقو تب اکثر ار هدب ویت | قح قاقحا هنب ورونو ارپ رګ هرکر
 | هدنروهط هعزانمهدننس تاعطاقم باصکا هل |یلاهااذکو بوتلو الاسر اونییعت
 شا ول د ردنوکر شام ااو تار رع ندکاحفرط هرکر هد را لوا د

 هيلع عدم قراصم كنت و ود كلر ک هج دم کد اتماقاهداروا

 ید هخارادقمرب هرزوا قلوا 4 یشایم تمدح هقشو هدو دنلوا هب وسندنف رط

  قحانولوانوذآههب رمضوسبح هحرک | كناعطاتم باحاو زولب رب ویلا
 1 ٩د یک یسهداملتفندنخ:داوا ض و کاح یمارجا روم |عاظع

 مزال قلوا هلمتف رعمكلاعنالوابوصنعورومآم ندنفر طک احیسارجاكداوم
 اح یرب هلیطرش قلوا ندنناعکا ههطاتملوا هنن هد هعطاقمره هکر واک
 | را كنادناخ لواو رولشد لماعاکا بوئوا بصیر دم هعطاقم ندنفرط

 كار دطتفوروئل وب هدنسهراداو مکحرب زكنا یکہ راس لاها یخدیلاحر

 هب یرضوط ند رغوط یمکح كکاح هدهصاخیا_ةنالوا یاقحعو
 یدنآ رانا بصنولزع یک, دتسابواوا

 ندنغاکسفوش نالوا یواح ییذعبستاعطاقموبش | ی دق یموکحلبج هتشا



> 
 ست و

 دیعون هددرحو دام اون هدان دا بوقرعو دیعلاوش هدالما بوقرعودکنیاوش

 نک اسنالسرون هداندابرغوقوحتوش هدالعا ررغو عملا اون هددتمو كاللا

 هک یا ین : طفو رولوا فرمصتم هنس همطاقم یدنک یرب ره قرهلوا
 یدبآ ر اردا مکحیخد هرات
 دالب ندنراذدلواشع االینسا هراهدلب و بولوا یزردیسهفاک ران ادناخوب

 ندرانو و ردشلبا صنت یر هرکص عملاون طقفر دشا دیزردلبجوزورد

 هک ردالعا ندحاشمیم و !بولوا خیاشیرایضماوا سا یرایضعب

 قرذ ندنرب رب هج هيم ارح اں الا وموسرەدت ار ر 2 کو هد ال اعم لک

 بولوا عملا یب اونی 7 تنا رها ی وردراویرلتوافتو
 ره ون هدنسورایاشم هللاا مما طقف رد اشم یر اسو ردنالسری هدعب

 كخماشمو هدنفرطتلا كنا رها هدعسا رع بول د نیم دقم رانا هکر دی اط سوت
 |كج هدا تاقالم هلن | لبجک احیرب ندخم اشموا رما #راروتا وب هدنفرطتسوا

 یتعب ندننادناخ یدنکرمارک اهکرد هلهجو وب یراهبدقموسر هدقدلوا
 مايقندنرب نامه اح هدنا یکی درک ورجمندنسوف هطوا هسیانداهشوتب

 ر ادرک او رپ وا ین زوموا كکاحو ررپ و مالسبولک ی دواز ندنطاسب هلا
 هرکصدک درب ومالسو زا ماف هک درب و مالس هسداندخ اشم دوخانا رخا
 ندنالسریب رک اوسو نابلکاحهسیاندملاییاین رک ا قحا بودن مایق

 تامر ساب ك_نحوآهسا ندا شم دوخ اب ندم دم رک او ییکلیبهساا

 هدکد ترک دکع والا هتسیضعب هیرولوا یرب ندسان رب اساما رب وا فرط

 نورك هم روضح تک احالصا یسضوب وزع مایق ج هتسیضمب وبا مایق
 خاهدن وتکم ید نک ییاهش احی» لج كصاشواراو و * یھ

 هروح بالج 3۴ راندا یا ین یارحارک انکل رابا ب قلتو دزب رع
 قاوشالا دم الوا ىلاعت هللا هظفح مرکلا | نالف رمالا زب زعلا خالا

 ل

 اد اک توتکمو رابارب رع ود ۴# اذکو اذک انا ورځ لک ی مکندهاشل
 | طقفرازاب هلهجوو یخداکا هسناندنالسر ی رک او دولوا یس هقبطفصأ
 | اضماورلبا طاقسا نظقل ااو یس دهدت انک ی اننا بوزاندنءمط حب ركدغاک

 | ینندزاب هنالسرونب ید هاشم رد ار بعت ود صاع بع هکلب وخاهدنلع
 | هدنتم عطاق نداراصنو ردنا طاقسا نظفل با نجندنلوا طة رازا یک

 م|یردارهنب ر هدنتافو

 س

 دامن هد هسا شغ اهبلغ

 ۱ ییرکب بوک روصم

 ۱ دون هدلبح هنس ترد

  ءاس هثفاراشخا مرکص

 دک د اب |افعتسا ندتموکح

 ۳ هز

۱ 

 بت ردشلوا  اح

 ۱ نادر انار هر ۲ اشیا ین نالوا هدرمعل اردو هل بار ووا ا



 كم دلار
 نعمو یب هداز ردارب

 شف

 زد
 بولاق یر ربهدنحاکت

 رد بماند ادلوتندنا

 ثراو هتموکحزورذ لب

 دن ران و
 هد دم تدمر دشا اوبعوقر

 تمو حهدروکذملبح

 كن هبامشیا ياندیا

 رهاود هتشایسالعادح ۳

 هنع هدندب كنار دردب ۱

 لعمصم ی هفقرف

 هدا رح هرکصزدقدلوا

 هل اب بودم اذوفن بسک
 ك۲ ناھا باخكا

 یدیشلوا مار تر ۱

 هدنخ رات یا قرفزوب كم
 یلغوا دن رب هلکع اتافو
 جنا بوک ممم ریما
 ناسا اھم هدشامزآ

 هنتافوقرهوانادرکور
 كسکالادجو كنجردق
 هرس اج هچرک اوشمالو

 ا

۱ 
۱ 

> 
 وان او و اءد مالوا نتا طول + یار
 ۱ ۱ ردشروک بسانم

 1 3 .موسرولوصا كنم اکو یسهرصاحو هیضام "را د| تیفیک كنانمللیخ $

 هە رونلوا ناب یماسقاو رادقم كنسل اهاو یسهعدق $

 1 نال ليج کا بول وا مع هراواعس ددعتم قلا ادص نالشد ماشا رب

 ۱ دقت هرلا ضو ساون یتعب « را هعطاعم د دعتم هدلاح شد دلوا هدنلخا دتلاباوب

 . نادناخرب هر هعطاقم رهو ر داماش ینارقو تابصق هعن هعطاقمرهو رونلوا

 |یدزرولو هدنیکح رز كنيموع احر نالوا ل حرم ا یس هل نولو ا قرص م

 | باهشونهرکصندنضارقنا كرانابولواندننادناخیرالغو| نعم یو ع کاح وب
 | ندنروهطكرل- اهش هک هلب وش ر درلش اط بط تم دادن ارد اروهظ

 | هدندشتوادعهدنرلتیب بو وا هفرف یکی اوبد دنع و هیسدق یسلاهالبجمدقا
 | ند اهشون یدرارلوا لاخ ندلاتفو هب راحو لادحو هعزاتم ندنفدل وا

 |روھشەوب دیس راح هراد نیعهدنس هقرف نا و هدنتراما كناسومن ردیحریما

  لیختم > هلغلوا لعمصمو توام ینرط هبنع بولوبعوفو مح نالوا

 |لالمتساو ذوق بسک هدابح ےک ردفا یدک هنلا هيساو اصن م

 | املا نب هلا یرللغوا دالوپ ناجنعد طالتنجنب هرکصنکل یدلوا شا
 | هرانایرلیضعب وهرانوب یرایضع؛ندلبج لاها بودی اروهظهعزانمرب هدننب

 | طالبنجتنب هکر د هبطالنجیرب یدلوا هقرف یکی الیجدالب هم هلن رفت الیه
 | نالوا یرالعادح هکر دباعصا داعلانب بولوا هیکب یرکیدو ردیاککا
 تولوار دو مکس نوا دع ید هد ندب هورف یک اوب رزرو وا تیس هکی زب

 ۱ Ll ون ۱ 2 تم طوف را دم هوا یلاخ ندل ا دحو كنج یسلاها لج هن

 ۳۰ ااو رایدتل وب هد تاشام هفرطیر اک دتسا ! وک هام ولا فرط و

 | لصا اینو # ردراشلک هدنادابقنا هب باهرا نالوالبجرکاح یسهلجهث

 واح یی هعطاتم یدب قرهلوترابع ندنغاشس یفوش لبج یتوکحلبج
 د ورد را هعطاقءبرغوراعثو نتمودرجو بوق رعو فصانمو قوش هکیدبا
 ۳ ذکو روبات نخ فوشو یناجموس قوش بولوا E دیسک یکیا ید

 نانبلو زرولوا مسن هعسق مشکیا وید ینداویلعا ید برغ هللا بوقرع
 ۱ رشم وا قالطا هلبح عوج ارخوم بولوا مع هنس هورذ تالبجوب

 ۱۰ ۰ ی فوم ا رت بروا ناد انور دره اعاد اتو
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> ۱۳ 
 سس — تب

 یبهذل ابا هکر ب كب یلعهدلاحوب یدیشلوارفنتم ندکی لگو لام هب ودنګ ېا <

 ندفرطرب بهدلاوب | هد دسلا شعردت | هطاحا ییغانوف هل رک اسع نوحالنو

 هنسودنک یا رها ماطر هدک دت اتع رع یرغوط دنګ ادرعص هل ارارف

 ندراهسک ییددلوا شا د رط كکب یلعوندنساناش هیعساق هقش ندک د تا تقافر _

 شمردنوک هنن رزوا بهذلاوبا هلباودرا لردنابصذ غوشاب یکبلیعامسا

 داحا هلب ابهذلاوبا هدکد نا برقت هنن رافرط دنعص كي لیعامسا هد هسا
 <a 1 |قاوایع وع “کلک لعی رک دساتک ردخ هن رز وارصمهدل رب ودا

 ندنفدلوا نکع هل اقم هنایعج كبه ذل اوبا هد هسا شع ارادت اهنج رکسعرارکت

 جد ب ھذا اوبا یدلبارارف هب هکعنامه بولار ارپ ی د ینا مش كب ىلع "

 ۱۸۲ ریخوب بودا رپ رګ هب هیلعتاودیلاحع وقو هل اط بص ی سصمںواک
 ترنونم بج وم هدابز ك هدف دل وب لوصو هلو اه یو در | هد نعش د نلت اوا یس هنت

 طیط یرصمدنب هللا رادترکسع هدماشلارپ كب ىلع هرکصندنا یدیشلوا
 یدیساعودیکهدرک د قا كن هیسورنوشادصقموب بولو ا هدنس هيعاد كع ا

 ناخعساالاب یب رالغوا لر رهاطهدنس هنس ۱۸۷و یدیشع |بلج هنر طهکع +

 لبا هیفاک هوق یدبهذلاوبا هلک ات کر ح هن رزوارصم هلا فو رکاسع

 بلاغ فرط بهذل اوبا هدنعوقو نیقب رفات د هیلاص بوقرچ ندرصم
 هدکدلروتک هننا كبهذلا وبا نیفلتوط احورح یخ دتا ىلع بولوا رفظمو

 ابطا نوحاراع هتسراب و مارتحاو تباعر هتسودنک هلبسحقلوا یسدنفا
 هب اش اب دجشیسلاورصمامدع»كی یلع ہلکا میس هرکصذدک دت انیبعتید

 راطقا نوت نوت بهذلاوا هرکصادنا 3 ردشمروک یتناراص كنکیدنا

 هنن رالګ یینانتقم نیمرحودایمنا ضرع هبلعتاود بول وا کالام هن هب رسصم
 لویقم ید هد هيلع تاو د رظذ هلکع | لاسرا سهن رخ هیلاسراو لاصبا

 تداع بودیکو بولوا یسلاورصم اشاپ لیلخ هن رزوا كنوب یا شلوا ۱
 تویلوایشرب هدنلآ هده سلا شلواتمو دنسم سا اح هدرصمهرزوآ هدو

 یدا هدنلا بهذلاوبا الماک لالقتساو ذوف

 نون ندشیاسآوهافرو سکر ه بولوا هرزواتنوکس هب یصمهطخ هدلاحوب
 نافدبلاوم هج هدنسهب دادعتسا چشم اد ما هک وملاح یدیشلوار ا

 ید هب زصم تاعوقووب نکل رولوا مولعم ند هیتآ عیاقو کودبا دکلی



۷ 

MEهویمروطوی راک دلک هماشراداروب قحا بو: فور  

 یراکدتبا لاح غیلبت هب هیلعتلود هلیسهطساو كناوهدافا ین رلکجهديک

 نکیآهدنسانتتدوعهلان طویوزرآبولبروب یخدهب رد ص

 هد ده تدم جد هرکصندنوب دهها اهروک ذم تارب رک نالک ندکب لع

 ۰ ۰ یدارلشمرونک روتف هلر هعلاطم کج هلک مزال كمزک هدتب رغرابد

 رار رک نالوا شکندکب یلع بود عج یناطواضوا رحابهذلا وبا دلا ول

 تشک هدتب رضراددزب د هجو ا یار كز عدنفا هللا حهفت هنس هلج ین
 هادلبا ادا یرتهذ هضب رف هسا زب ر و هلوا ترابع ندزمکلکع اراذکو

 ناحهرمصم یکز کسرب دهنزسهدباب ول قدیللوا نوذآم هتدوع هرمراددو راد

 كحمد |ج: ین رات دوع شهاوخو صرح كنا ما نالوا هدنسوزراقعا
 . كم دیشاا ین زوس تدوع ندسهذلا وبا هدکد سا لاح "«دافا هلا تارببعت

 بهذا اوبا هل هجو رهو در دکز سرما هل | نطو یوزرا ندلک وکو ناجیس هلج
 ایصتسا یه همر کاسع هل اب بهدلا وب | نامه هلن رل اد ایقنا ضرعهنن ما
 والخا دهم اش هلو هسا اںولک یداشاب ناغعوشع ا تدوع هرس ھه نود آ

 وصنمرم | نالوا یرما نال ل بح و ربند هنس ترد ی رکی ندناهش ون هکنوخو

 هقسو رمایسهدازردارب قموکح هل راتخاو دنکه داننا وب یشان ندنتخ وش
 لا اشا :ناععلر هلک همان جد فش وپ ربما ندنغبدل وا شعا عارقو 4

 : .ودنک مو >لبحلردا مارنحا وتافللا هدانزز اشاب ناععهدک دت !تاقالم

 ین اكلام عیسوت هدب ویلورلبا كبهدلاوبا هسیاكب ىلع «یداشل* ررقم

 :هدکد تاتیفیک مالعتسا ردنا بف ندنتدوع هلقفلا ىلع هل وب نکیاهدنلما

 وتکمرپ هدنف اس دکنیرعرهاط لاحردبولوارکل د كب یلعهلکع ا تب اکش
 ۳۹ هدلا وب اوردقو ییصاكنوب هدئاوصو كب وتکعهرع رهاط یدلباو رګ

طتدورب ییطاب هدنس بهذلاو الا
تد یهذلا و اكن ییعلر هلک هر وم

 ۱ 1 ًچ :!ل

 | قوچیرادفارطولوبقم هدماناراظنا اناذهسیا بهذلاوبا یدیشغ | ےعصت
 2 هل وش بودنارف وت ین ررادفار طور کت ییتیعجهرکو ب هقشندقدلوا

 چ قلخ #
 ر



 هک دیک هدل الخوب ویدم هل ردنوک ی لاو رر

 نسحیوادجویهذلاوبا | هلا هیلکرک اسع هدنس هنس ۶ بورترایواس

 ا اوشمردتباالیتساو طبض یو زاجراطقا لاسرالاب یک
 ید شمردنوک هن رس كتسلاوح م اش هلبا ذو رک اسع

 م نیس هنس هلماک هوقو هلیقیفرت ۱

 دادیتساولالعتسابسک هدماشلارب تقولوا بودا لاسرا هنرزو |ماشیرین|

 ےہ دعب ولب ر نول رع ی اشا د څ یسلاورصم هل | نایصعه هباعتاود

 یتسع |تنواعمهبهذلاوب | هلتعفاوم هص وصخ و یجدالرعرهاطنالواشع |

 ین رالوا هلرک اسعیلیخ كر دا دایقنا ضرعرع رهاطهدکد س ار رح هب ودنک
 ماش ةاقاللاب هلبابهذل اوب |هدنس ارګ هفانیغلو| شمر دنوک هنیعمبهذلا و |

 هدقدلوا فقاواشاپ نامعیبروک ن اوب یسلاو ماش هنب راکدتباتکر ح هش ززو
 هنعج ر کسعبولک هاج هلا لر یاشار وبح نیکع ا مرج کج هیمهدنا هل ام
 كن ییعهدنرراک دناطیضیماشنولک كب لیعا او بهذلا وب | ی دیش الاغتشا

 دسرازتسا هن رهندرک اسعو تام ںولک تارب رحت هن ودنک ندنفرط
 یدلبا راعشاو ماین رال ورلبا هلیناس ینج هیه وا روصف زب وج هدنلاسرا
 هکلاعحاو ندنهدلواتادرب شدن ارودو تلودقداصات اد هسدا تاب لیعاعما

 یبمکح :وقوفت هب هلجج هد ود !بسک ترهش وناشهدراهحردوب كبه لا ون |

 هدنراد دل وا لخاد هماشندنغیدر دنلوب هد لاح تاقتسا ییطییسودنکی خد

 هیلعتلودهک هل وش یدیشم)الشاب هک | لیوص نع ر عور فت ننه ذ بهذلا وب
 لاعهدقدلوا هجوتم هراز هناب وضغ تقولو اراب | فرطرب یتسهلناغ رقس وب تلا
 ردکعد ناطیش ةسوسو كع ا ناصع هنیاسلا ناطاس هکیدلاق رولوا لکشع
 وقسم هلا رت یی هبمالسا هفورع»تش رطنوب اصهوعتسم ان كالم وب كب ىلع

 رع دیادعامزب رولویسور هکویلاحیدلب | عابا ۵ هب هنن , رق یس هە روطارعا

 رهاطر دشلوا ضرفكعا هب راح هل رانا هرالوادحومو نع ءرهالاحبولوآ
 یرهاط لع حش یٰلغوا 7 رو هرابحرلنا نیسراش هن نس هنقاط#ا رع

 هال الو هناخاتسکو بودن | يدا كرت ځد هدر کت داعسروضح نیسدهرویمروک

 یخدیرلمدآرویملو وب هدندیف مازحا هلهح و قح هلو ا ناباش کاش بوروتوآ

 لب د وک ننهذ كبهدل وبا هل اهقح عاص: وا ندروجفو قا

 یسکباهدنرک دش ا | نيمارصنالوالخ اد هماشهداننا و تح ىدمشع|

TS یک 

f 

 وب و آب
o 



 ےک ی مس ےک وه اش مسیح > ویا یر مھ ةد

 دنآ ] راتو ۳ < هددعفوو نکل

 e 9 ال و بو دنکیزرادفر اط صع تک, لع یاب" :

 ندنفادروط فرطیبهدباب وب نکیآ ظوحم یسءارواطلوا ندسکر ه ارظن

 ا را ۳ یر ویاند

 Sa زول نشدم امن ردا رب هلک | سح حو كل اردرازحیغدلواكعا

Eهدهساا شمردشل وب هب هفیطل کلر هلوک بهدلا وبا  

 ین رعمو توفیح ندنس هناخح هک لوانابه هلغلو | تولسم ینا كرار

 هل | لافغاردق نوکی کی ارب نسادعا ق ابودناتع رع هه ردنکسا هل تفایق

 ییاوج ردزتسیک هراندبا لاوس نوح اقلالو زارب لد هيعلشالک |یرارف

 هب ېک كلکب رپ هدنایچددلوب لوصو هی هب ر دنکسارازجهدنفرط تدم وب هد سدا

 حارا لاک هرزوا هب رګ 2 راح تدأع كتوولوا ندنعدنل وب شک

 بولوا هد رات کیا ناسکسزو هعف و ول % یدیشاک هن داعسرد بویم هنلوا

 ندناو هبلح قر هشالوطندنرنح | یوطام | هلراتلافسقوحك رارج هرکصخدنا

 تشک یرسرس هدنلاوطوا هلهجو یتج هنلوا نایب هدرز بودیک هماش
 هلاوحا رص هنن فلک رب نوسروطهدا راذک و

 ِ ۱ < لاح ماجا كکب ىلع #۴

 !هدرصم هرکص ندکد تارارف یدرازج"بوللوالنق ك اصررحت لاوتر
 | هضم لک ی رصع راطقاندنفیدااق هسوک رب یکهدازارنحا كکی ىلع
 1۴ راخم راتكنهسک ارج لولمو کا یرصت اشامفیک بولا هنن رضست
 و دنکو بو ال هکع دراشلوا لولم یکی لول یک لزب ی درلنا هل اعاتسا
 0 :|ضرُف شعا لداعم هقوفرب هدقلراک هسسدهجرک |ںویلبا عز قوقرب

 یکدم الوبق سایق هب هنوو الق تلودیناشو تکو ش مظعكلنهینس تنطلساما
 | یازج بععرد بودا نایصع هب هبلعتلود رهيس تواعش هج یک ن او

 کلا دد یب هسک ارج تلوذد هدرصم كر هيم داك 1 نسارس
 ندنفیدلوا لوُعُسم هل رس هس ور هیلعتلود هدانناکیدشود هلا لایخ

 ا ا لاا او لاقخا قسودنک ی دزاول دیس ورو بول وب اخینادیم

 1 ۱ < تلوذ



3 
 5 هل

) ۶ 
 ندنزابک عح شیر داما دعاوی لق دد او تا دیداج دلم
 هرصم ین رهعوطتم سورو دردماقتنا كع دنفا هتش | هل التق قس هئادٽرډ

 دچنارازج تولوا بیقلت هل ارا رج نالوا هنسانعم باصق هذدکد ابا لاسرا

 بودا بلج هرصم هلی عا | یر هش وب كنس و دن كم یلعو شل وارو شوا د
 دیطبض روما لرصم یریعت یلاو هجراحالطصا شعا شبا بص لاو
 هدنګا رهش زودنوک هک هسک نائل وب هدن رومآعوب تولوا كعد یرومأق

 دمیطو كلا كکودو كعا بب دانو سحیراندىا تاز دا قرەشالوط

 ن رقهدنرظن تلکب ىلع ید یمدخویسنالواهدناب وب كرارجردين زومأم

 رارطاك دجال ر قا ج“ بحاص هلا هبجوت تراما هنس ودنک نیفلوا لوبق

 دودعم ندننادمارس كله رصم یاممارازج هلئروصوب وشمالشاب هکعد

 هلا لیوح هنتفرعم فیس لاا یتیم هروتسوارا: ارج لصال او ید !شلوا

 . هلبهذلاوبا ین روماماهم كب یلعنیکما رک بسک هدنحا هب رصد یا را

 مادعاو لتقورانا ینا محا ضعب هل دصقاکرش مفروابقر لازال ردباهلاحا اک

 هدکد تیا هلاحا هرانا ید ینمادعا كکي اص قیاس لاونمرب یدیشمردتا

 دصق ءوساکا ةناعر هنکغو نانقح نالوا هدنتح یدنک تلکب اصر ارج

 هللا لایحبورب EE :یدرفال كم یلعەدک دیار اذتعا هل انا کج فرههدب

 تبا هدمدنعیدعش كتفادصهتشا یدىا ناصماو+ب رص یس کا رخ راز 2

 کا ندننا كکب ىلع نوي تما هرارج هدهسلا شعد یدلو

 داعبتساكي خاص هدکدلبا هدافایلاحمقاو ةیفخلر دیک هنغا وق تکی لاس

 نالوا م و دّوقعم هدر ورن دلاح تیاد ها | مشا دنرق كب ىلع بودب

 شعد ۳5 لب اک هدا دصو ءوس هبه ارظن هعناومو دوهب

 بهذلا اوب !هدّبحاصمیاننا ب رک هنغاب وق كب اصیساد رف هداك : یک

 هدمتح من منب یزکر امدآ درس هسیا مد | هرج یرلنوب لصد نی لر هروتکو ص
 Lz لاص بوب وق هکنر هتشب رب یلاحعقاو وید زکسیلقب اب رج
 كرازج هلاك رلاص نالوا مزال قترا بورغاح یبهذلاوبا ءرکصتدنا
 ندنفیدلوا شاما هلاوح اکا ین راعادعاو لقد هد ر دکهروتب ی راشب

 هل رقترب بوروشو د تصرف نوکر ب هدلاح ییددلوا بقرتم هتصرفتقو به

 ندءردكب زول وكره دیم هدا لعن مدت اهب رح لصاهدنعح كنسیر ارج هل

 |_رشلوا راهورات کلام ٽلکب حاص هدک دتبا لتقف یب اص ادیا فیس

EOD 

 چا



#۶ 
 تای هدندنع تکاب لع هش ندنکیدنر وک وا تا وعراظنا

 J ا ا رسم زا ااا دایی ازا ارحر وهشم

 الخ هللا رلناو رر دروک اک اهلا بهذلاوبا یب روما مهم كب كب لع

 ھ ذل اوب | یخ د یا بم هنکب دت | مزح کج هیمهد |لالقتسا هیعاد ماتا كب
 لب لاصرب یتج هنیقاصكکب ىلع هدنحا | حاطقف یدیشمر دت |لتقهرارح

 راع ودهع هدنرلش هر زوا كماع | تن اها و ردغ هرک: دکبیخد هلکنا بولاق

 هراد او ذوفن نکل یدیشغ |نانیمطا ل یص ع یس د ندنا ندنغدلو|ناعادقعو
 تبن وتب هلیس هل او ما دعا یخ د كنا ندنغیدلوا كیرمش عبطلاب هب ودنک ك ب طاص

 |لرا رح هدکد تا رعایب رامروت نشدا كکی حاصر ار هلبه ذل وبا ندنخیدلوا
 )از كکب ییعنیکعاعانتما ندنو هلیسحقلوا تب دوبعمدق هکب اص

 ار وبح هکغ ارارف ندرصم رازج قرهلوا توادع لدبمیتبحم نالوا هدنقح
 هچرت هر" رح یآ هحورب نوحا لب لات ترم بو زاوا

 < یلاح لئاوا كرازج ٭
 لر هلک هتداعسرد ن کیا هدنشاب نکس نوا ردلصالا 0 اشایدجنار ارح

 هنس ۹ شهردیکب ولک هنس را داب لع لغو اے کح هل تیس انم قمل و ارب رب

 هدنسهراد تدمرب بودیکر ار یخدوا N رصماشاپ ىلع هدنس

 | باستن هکبلاص رکن لا فلاسند هب رصم یا ما هرکصندق دلو | م دخت

 3 1 ۳ نور سس رک !یبودنکو شا بوک هجری ۲

 دنسو دن ک ك ب اص هلک تر اهم بسک یخدهدننف كلبدنح هتشپ ندق دلوا

 |قاشوب بور دیک یی اوتاهب رص م كلا عو شلیاتیاعرهدانز بود اظح
 دبا باستنا هکب هللادبع ندا محاهرکص تدمزیدباشلوا فورعمود
 هدکد با تکرحدنب دزوآ ینا رعیدانهنالوا هوس شاد هدانناوا

 قاشوب هلو !لوتعم هدگیحت كب هلن .دبعنکل شک رب ار ید دجا قانشول

 یدناشملوا بصت اسم a 4 رفرب هد هریک ندنفرط فش اکراتفلاوذ دچا
 a ےس سس

 لک ءان



 ۷ و
 اضع لیدر واوا ندهبساقیسادنهکر لشواح و ندهب اتفاق

 د ولک هعوقو لاتفو تم هل دعا گو بل هری

 هک هدروک دم حب را" بوک هلشکعت ۶ کوب یرلتقوردق هنس: :س یکیاقرفز وب كہ

 را ۵ را لوس هدد : فرق یاو هدرصمردیس هنس ییلخ كدجا ناط

 رابدلبا لاصیتسا ییهیعاق نود | هءلع فرط هب : راقفتداهت لر هاک هعو

 مو ر یس كنم رفویسلا س تولوا مودعمولوت ةدیژکآ كن هب-اتتقول
 هب راو *ردراشعا اع افتحا هدنرلش ا دیرعص جد یسیک و اخلاو روا همان

 ES هسداراسع |طیضارصحمو القتسمیب هب صم تراما هلهحو

 هادو لح هل کی د 1 قرهلوا قرقتم هل |ماهواو مان هتشب سد یز ودن

 ترغرب ةلباقم هن هیعماق یرلفافتاوداحا هلیمات كلب راقف هکنوج رلبدلب آما

 تاتدحو تهحوب ج دندن ودنک هل العمضصا تن دیس اب ولو یر یه
 ید یرانآ عبطلابلالفتساو ذوفن هیعادهرکصند |ندنفیدلوا لنز ی یک

 بعار روھ شم قحر دراشم ا ترشابمهلادح و لاتق هل رب رب بولوب هقرف هق ر

Eى ی و ا ر  

ST ا 

 نابقتول وب ندا صا هدانناواردرلشعالوایلاخ ندکعبمادعاولتفیرکیدگ

 هر رطو دنک ین هب رمصم بدانم هلا د لغ هنساعص > كر لعنالوار بهر

 یتساعص>یوح كب هللا كکی دع یھ ذل اون ار ی

 در هداب ز هک هلب وشردشع | لالةتسا بسک هد هب رصمر اطقا لرد |مادع

 شلیا لاخدا هنکلسا رها بوریدشت هللا هب رت نب ر رهو بود ا اتش

 یهذلاوب |موقرمهدک دتا هیجوت تراما هکبلیعات او نالوایرادهنرخ

 ندنشدلوارب دمو رداهب تاغ هسا كب دم بود ا بصر ادد نحت ركن

 E aa بو رب ونراما یتذاکا ن سنکمک قوچ

 قتتعلح تراها هدهعلق هکردوب جد یهجو فای | نیست یهذلاوبا

NESE eنودا نوت  eید و  

کر فعرب بولو روایملاطدصوصخرهو
 هملعءان : ردشمامر وک تب ولمهده

 و ترا ان را

 س یی

 و



 اب 3
 J ی لا مامتناو لدعهلرب هدخاوم

 ا م ندطالتخا هول دی < رالغوا هف وند هیلب نالوا ظو 2 بودا

 شم 9 باوج ود مدلیا
 ما حلس ناطاس هدعد %

 ۲ وا كموف رم

 8 نعاصش و تلاسدرانآ هدنرالاح *همصاد متاولایت بودروتک

 منعا ناسحا تادراوو راقع ضعب هن دو ماا مارک او فیطلت

 ٠ ودو سرما هلکع | تنو ټی ر ۲ اسعوا را "دقاک نویح + اردک یمادرف 3

 لاو یشادنرف هلا میساق میلسناطلس ندنشدل وا شک ید یرالعواو

 i ELE د راغ | تنس ورف تعنص راهطازارب بون

 انس سکره بوشا# رازوک هکر لشهتسوک ره ر دقلوا بولواراوس

 ۳ اب رهش فرط راشع | بخت هدا ز كم هعلانصوت راولناعع هلیصوصخ و

 ۳ نوکرب ردشل سوک مارنحا تروص بولب ر دیک ر لتعلخ ید هنسکیا
 ادا مو وسا ی کبود اناولدر : ول هنن یرلترضح ملسناطلس

 ا نودا سیری و یب راقفلاود هنس هقرفرب و

 مسح *دورفر كنسولت ارصموهدنفرط كب راما وذ ی رک | كنسي راوس |

 وا باوتا یرمرف و ا اف
 3 راءرتسوک موعهو هلج هر Se هدالکش كنح بوناوا رد ؟ندرک, دکن هلا

 و اراهظآ مرلتروص موخه هنامص> ید رلزآ ندنخیدلوا شوا نامرف

 ٤ " بود ا رل هل ج قرهریدشفوط هن رب رب ی رلهار نو قرهربدلاف رازوط
 مرح هننفرطق 2ا راشمردنود هب هدیشکر طسم * هدر یار ع ,دناکش كح

 اوب شمزاب هلوا لاتق *هکر عمو لادجو كنج لوی رپ هکشلاقزا بواک
 رب یالب هجو دید دا وب هللاح جوک ك ردنا ادنراب دانم وب دنوسلرپ الد دکن
 عوا ما هرکصندنا و بولافان صر- و هدنیفرط نکلراشلبب هریآ
 رر E هر اعد بولو اق رف یک او د هيعاقو هب راعق هبسصم

 ج۴ راضوراشم ترفنندکر رکي دو تبع هنکنرودن ورد رها ل ایم

 ۲>فتنال تداعهدنرلنب هبلهاجترغوب و راشلوا لايم هب ولرصم هيعساقو

FR TARهک هب راقف هلت اعر هنکنرودنک یف  o 
 ۳ چمن 1 رفت ول ا مر لم قلو ایر عر یراق ارب كن هيم اقو

 E یفدهە :البماهس راس کهن و فلت

 هیساقا درودو نده : رامهحاطاریماالثم بول وا مست و کتنا , دورف یک اود
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 ماسناطلس یروغنالوا یرارخابولیقرارقهدن دافحاو دالواك ناه
 ضرقنم هسک ارچ تلود هدقدلوا لوتتم هد هب راح نالوا عقاو برتر

 نکس م یکی ت یدلوا هدنتفونیدشار یافلخ یموکحلرمصمهرکصندنا بولو ||

 بویلوا فرطرپ یسعاود کلاغ وب هنب هد هسیا شک هتلوا هرادا هاشلابندتفالث

 یرالادجو كنج كنه صم ىا نماند ا روهظ ندکلام نیک دوران راب 0

 هب رصم رک اسعو |رما هرکصندیلس ناطلس هکنوح * ردشمالوا ت 5 ّ
 TT تعز , و هیلهاح تداعقلو ا هقرف یک اوید دیعماقو هب راق :

 اشا لادجو كنج هلرکیدکی هقرف یکیاوب هدیدمتدم ندنکیدت
 هروک هنفیدناوارپ رعتهدنرلخ راترصم ضعبیپس كن وبر دراشم الو یاخندل |
 ییدسک آر چیا رها هلی ا حح یرصم یرات مضح ےل ناطدسزواب هک شعاو
 ندهسک ارچ اچ هدنران وامه ناو د ن وکر هرکص ندک دا لاصبتس

 مدنفاتوآ ك رح نانلوب هدنوناهروضح هدکد ید ىع دلاقیرب هرکی دمروک :

 هنس هناخ ورین دتفورب قګ ا بولوا یر نسم تساغ هدنمان كن نودونهدرص

 ید یبغوا کا دم سفر الا وردشع راتخا از تار ۱

 ردقوب یرلنآرقاهدناب ون نولو ا رهام دکلیدنجورداهم وعي ُ تیاغ هکر درا 1

 ناطلس كحد ردشع !عنمندط التخا هلقاخ بود | سبحه دنس هناخ دی ۱

 نامهردیللوا مادرب ها6 لدوشددنارودتباغ وب ك رخاهللا و یراترمضح مطب

 نودوس یرضوطبوب د لهدا هداغتسا هلا ع امسا نګ اص هدب ودیک هننراب

ER o 

 یغیدلوا مج اس ناطاسك نودوس اروب دا تم دخ سد یع شح و مدخو عاب

 هنیدیق تب دوبعمسر یارجا هلا شالت بود | مايقلاحرد هی

 نانیطاو ناما ردا تاغتلاو هفطالم هنشودنک مس ناطلس شعوب

 هدقدروس لاوس ییبلس كنساوزن ت

 یتمالکرب دمو لقاعیجد» غ: اطاسیدلو الت یورو ا

 هیج وت هراغصكلاغ نبصنم كراكو ویدلب مادعایلودرابک نکا تو
 کیک ار او دات ایا اهدیحرییا اردد سولو زول یجدرلن |یدتب

 هیجوت هفح بانج ب ور وجزوب ندناطلساناعرو ارقف ندیبسوب راب دلشا
 هلا فرطنم كزملود هتبلا كجم روک یتالاحوب رابدلبا طظتو عرضت یور



 اف فک
 هاتون دل حالص تل یس ا هنس ناسکس ید یت دمكنلودوب

 ۱ ولار لوک قوچ ر ادت | لا هدرصموردیس هجوز مان ردل اره ك طاص كلم

 ۶ رد اص كلمو بشا ند | بدتر رکسع هجولش ابو هج ور ندرلنا
 ار وت یلغوا بود !تافو اص كلم هک هل وش رد 21و اندنلا كرنا یضارقنا
 . رکسع نم هلوک یی دلوا شع ا بدتر كنساباب هدقدلوا رمصم ناطلس هاش
 دلا ر حش یسهدلاو هلل التف ین اكر د | شح وت ند: وب ځدرلناندنکیدع ازا تعا

 ودەدرمەم هل Tag یآ « رکصیا چ واو رلب دتنا سالحا

 یدلنا روھ ملک
 ۽ زو تلا بود اتموکح هب رص م نيطالس ند ار وه ظندکلام وب تدمر و

 و 3 وهظ نادر نووالق ا | هئي هئس هئس کم

 نوت

 ا زواج” یی ەنسزوب ههنووالف تلودوبشا
 » ندهینووالف نیطالس هک هل وش ردشلوا ضرقنم هلیس هنتف كلاموب

 ج ارخ | ندرمصم یتیم هش رانایغطو نواعش ترک كکلا# هدزرصع یفرشا

 ۲ |! قرشا ناطا س رد !نایصعوعع اجا ی درلز هدک دت | صا ین راتلوا

 3 تسیک قرشا ناطلس هلب رللوا مزهنمو بولفم نکلرابدش !مايقهب هب رام
 کر اب دلاهدرصم هلن اصلا هبا ما ضهب یرلفویسلاذیش هلکان نسوکو
 بولوا سکر چ یڑک | قج ایدبا بک م نده سانحا هجرک ارانوب

 2 درلناامافرلشلوا رە تراف هدرصمالر هشود ندراتعاورظنهدهعوووب

 > رکا وراشعا تصرف بقرتم بود | نیکی طیغراعصا هدنفح هبنوو الف تاؤ د

 کید اراشتفص هنس زیاد كنو كنوش ءدلاح یرافدلوا ناش ربه وب

 فر هنل وب ی دهد ين اطا س نی یرا ضع ندنراعاوقرەلوا دک ی ونعم

 تات لبر التف یرش| تلم قرەلوب تصرف قلارارب هسلصنرهو
 مدانموذوقن لرصمبولوارقومو ملک اذهان هدایز ندا رها هلجج نکیارقحتو

 ا هدنرلحم ابولاقهرزوالالتخ | لاح كرصم نکلرابدلنارمصح هنن اودنک

 لصاباغوغ هلب رومظ كنيسکر ج قو رب تباهن كر هلک هعوقورا + رام قوج
 RE ENT هلج قوقر هک هلل وش

 .  یدلبا طیض یسودنک ینطلس هلعلخ ید نلغوا كفرش اتالم

 د هتشا ¥
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 رداناس یس هقحالو همنا علاقو كنسلاوحناتس رع # لواد

 /  ۲رر دلم . یعلاقوناتسحر و ناتسعا دهلیلاوحا لهاقف اف لیح## یاب ۱ ۱

  9الماش ع 9 ,اسیاقو هل دی هک : هفلاوحا كناتس سک رح تل ان 1

 : نی

 ردهدش "است هم هک میاقو ضعبنالوار ا هنناح یل مور # ار

 دن هسو رګ تلاع روا هیسور هلمس هقل هر اوطا كز دیم السا تلم سماح

 ردهدنناب یرلضرعت تیب

 یگ وهیسورو نیب یی را ی اورپزوکیا » سداسب ۱

 E A باسا دم

e4  
 # زدهدناس یسمهقح الو هعب اس علاقو كن ات رع 3 ۰ و

 هم دقم قك ابولواترابع نده زاحراطا La دالب نایب رع لسا

 هبا هيم السا تدح و تهج برع هحودم تام هلهچو زکیدتیارک د هدیاتک ۱
 هدنرلکدنن موم هرمشط ند رعلافرب زجنوج اهل هک یالعا مد ولو لسکأ
 ردراشع |ناتسب رع یرادهج یک دادشب وماشورص,

 دل ۱ ود لعاح ونال داد ما ۳ هحولشاب كءداقو نم هدب ۱ رک دنا و

 لئاوا نیفلوا ترابعندناموقو تا رغ یکی دتا دیل وت كن هرهافرصم نالو ا ن

 ناو بیای الاچا هدماتعوب كن

 ِ يلاوحا ل اوا لەم 7 ۱ نا

 یدرونا و هيم نوعرف دن راک ا یم طو یسولرر ییا هلریصب
 تلودهرکصددنا قچاردندرلن و ید ینوعرف تم السل | هيلع یسوهنرضح

 تموکح هبطبق تلم ورهندنقولواو شلوا ضرقنم بویمروسقوج همت
 دایقنا هنسهرهاف تموکح كموقرب ندیناحانرفدعبانرق بورک هن هیدن
 ۱ روا هدا

 رک تدم یٰلبخ ہرکصذدقدناوا ےف هدننامز هنعهللایصر رع نیرو

 ندرلنوب ردشع ارومطرلتلود لعتسم ارخ ومنوللواهرادا هب ابنلاب ندتفالخ

 هرکصد دقدلو,عویش یهذم ضفر هدر صم تدمر نیغلوا هیضد ار تلو وید

 نعاجو تنس له ار اعش هلب اعا یبیشنو صفر ع د بود اروهظ هب و اتل ود

 نالواشع | الیتسا هب هیماش لحاوس هقشدندکد ت !ایحا و سدس ان هدرمصم ھت
 ردرلشع | ریمدنورهد ید ییلصلها

 سس



 3 افاخو راک زد هاش داب نالوا تئطاسو توطس هردان حس فاصزا

 ارخالاو نیلوالارتفو * نیلسرلا دیس یرازب هک نوسلوا دج هقح بانج

E Eست  
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 + ےحرلا نجرلا هلا سب ٭

 رانرمضح ندنفا نیعجج ا هبعصوهلآیلعو هيلع هللا یلص × نیما ین نالوا

 رف تاذو تکو شو ناش هس هحولرسیاصواهصالخو تیاجاتما

 را
 رلترمضح نحدنف 6# ناخ دما دیعیزافل ۱90 ناما یب تمن یومانتکآ

 ا ×ردشایا تیانعولدع رادوصح ندنرلیه انتف الخرصعساح رصع

 هنسزکساریکشزوب كيب هک رولوارپ رفت راکت همانربس هلهحو و مو هماخ

 او طبض هدینانولوادل> هیلعتلود میافو ردق هنناغ یسهنسزویکیاكب
 سج داوم نالوا لصتم هنناعوقو رشع ثلارصع هد هسا شخلوا
 ع جا كنامدقنالو | ثوروم ندقن اسرصعو لصاح هلصتم تامولع»
 كل هموق رمنیسنوحم | قلوا لصاو هلصافالبیناهذ گن هعلاطمباب را

 ۱ ثلاث دلجوشآندنک ود |شملق رح اتو رتوش ]۳ 0 ملک علاقو

 قم هنخج لوا لسم یتعباقو a زویکیاولکم ی یاو
 ل ردشل ا و نزوآ س اس اف مشت

 6# باب #



 0 دز ۳

 ۱ ردشفوا هوالعو ا

ek 



 ۳ کا EES اب مات ءادلج شا
 هک رد رات یکیدلیا مظد

 هدن نامه رصع مک هدزم دص هلقا قراعم

 نسب ىلع هدکلنا ناف رعو جاور

 كا ديا دنع ترمصضح سالح یزاغ هش

 و یدلا یاش یا هج یاش
 راتاو یاو نما ناد نما
 ٤ نیمضد کا هساوا یا یراعلار ادلون

 4 : ودرهاب دسر بتیکم طیف نادا وّعتبس

 کر دیو لضف عاونا هبرت لاک

 1 ۱ «دبناکم قوس نګار نافرع یالاک بولوب
 ۳ ۱ نکنز هدهعا قراعم دقن یهاع دا

۰ 

 نل ا ندا وا دج او واب ا نون

 1 دت ریست رس هعتع لاوحا هسانیدنلوا

 ۱ 3 رهام تدوح یسو عدو بولوا كنافاخوا

 ۱ ن رد هعفو هل س هنافاص و كاك یدال

 ع رات نفر دون راث | هدب ز اصوصخ

 رش "هدنحرف "هد ز عسل اع روب

 كجو یزعو بتضاو را 9 چ هلون

 3 نیک هددحاوخ اي ایمن ارز یک د شارردنا

 ۱ رقم ؟یدعش بودنا حج رد ررفط و و ھت

 ع نوسمرتسوک ج یتارفالا ت تلاغ ءاشوا

 ۰ جرات مدد یدعش امزاج یدنلوب شمقیچ یرب

 نیکنركي یدلصاب تام یجنکیا نتیراتوب
(۱5۷۱) 

۱ 3 
 .a) قرلوا هعود  یجکیا دا هلم رب لمن ياکب لع هدشنورد یناخر زو (

EON 08 ۱ 
 ۱۳۹۲ هنيا رخ الا یداج ٩ ق

 : ۱ و

 = ضر
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 هلهح و ینح هوا ناسهدن ادلحویدلنا مدقت همظعاردصاتسر یار زر

 هل اولایسور هرزواقلوا هدنهملع یراتلود هحم و هیسور هنلعتاود و

 لسا-طاوردشماملوب تاخر قب رد هرف هدهسا شا قافتا دق

 یتافو ندنغیدلوا یمدآ لوس لا لرصع لوا هجاب وروا قد رد هرف ون
 رددودعم ند هعسج تاعوقو

 ۲ یک دعا ۱

 لولا نم ید یسنا دلج كع رات زخیدلوا دكا فیلاتو مجو شاو
 "هد ز ناشد تلادع نامزو نیما لدع نیطالس هل رک یاعسکوش تا:

 نامدود هصالخرتا نساحهاشنهاشورورب یراعمهاشداب نالوا نیش راصع

 هک نادا دبع یزاغلا ۴ ناطا لانا ناط الانا دع ل !ناشنتمط#

 وبشا ق اردشلوا ما هدنرايهللا لط هب اوضيف هباس كنب راترمضح مذدنق
 هنن رلف رط ناتسسکر جوناتسح رو هل |ناتسغا دوناتس رعكنضشمن 7

 یلاججا كتاعوق وو هک داک یسهرص دينا و لوادلح ندنفب دل وا طول هل داق
 هر ی ادلح قامیت و تالیصت نوح ا قلو ا لصاح هل صتم تامولعمیولب و

 راه دیار تیقفوم4 هیاسع رکلا هللاءاشنا نیغلوا شعار

e:3 ورق نو لودج تب دلح نواب هیچ هضاس  

 لتتم ونس یسیلاجب نايك نە ا تورومندش ا

 هجا رات دا ا مت یضبیت ماتخلسادلجوش او + ردتجهلو

 یری دنویآر نساحهدیهانتفالخ ترضح ةیاوتکو ش یاس تب زو قو
 یارفا قلورو تادعم باک یاش هزارمشندنا شع تب او ماطنهرع سص

 اقا  دیشر مدت نوطالفا فصا اور دین رب ز رو تج و فطأ ھات

 نامعت هدتهاتفولصفو هننرادصعدار فد كنب راز رب حنا شیما

 كن راترضح یدنفا قراع نالوا لاک نا دننام هدااکو و لاثمي

 کشت تحصم لیذت هلی سا فداصت هنتنهشم مارا
 ةولصااو هقیفوت ىلع هلل دملا مرلبا ترذشعو 3

 نيعجبا هبعگو هلآ یلعو هب يلع

e 
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 ود هدنس هلتسم م رگ هع دوا قل ردەر هو یدیشلواهدامرب وامخ عیطلاب

 داننایرلکدتبا لبا هکعا تکرح هرزوا یراطخاكناهلب ارد نسهدنافو

E KF 

 نه رانقولوا رکسع 0 نالوا یرهظلا ءو كلو دره مویلابواوارهام
 وما ردوب ندنا لاکا نیراناصقن قوجرب نکآلکد شمهلورلبا ردقوب اهد
 ٤ ارد وب زور وک شب تویلوا قار هل نده ر E ناهاظنوهیکلم

 ول هاب و مد هجرد یکی ا یاودایمورپلوا ندناندنکیدلکهلوا لوغشم |
 اس درب 2 لا ارة تدم هنسقلاقرف ل ییدداوا تموکحرب هدن راظنتح

Ls 9۰ ياع هعو د هدة ابن تعه رعس نالوبعوقو اهدعمو ترغهر  

 2 هل ایس رک | كنسا رها نامالاو یرلتلود هی-ورو هسذا فو هسک نالوا

 هد هاب ع مالا ةياهذ نکیش ی رم هلوا لضم ابلک هرک دلبا
 اهنا هتب ر رلتلو دان ی هوا 7 ر ضو ندقدل وا ی سرس د هر اع

 درب 6 2 ی دیاتسد لیصح هدهحرد ڭكجەدىادىدهت

 لود لوس لا قود لردا تقدو مادقا ه هیکلم تامالذ یارحاو
 راد! دەن رق یسهجحش روطارم :۱ هیسورو رد 2۶ !لاصتا هم هحرد

 . رتق ردشلءا قارتساوذخندنوب یب رلسر د هس د ع اوناورکسع مطنتو

 اقالاراسلر کو هر ولا .سور رک یرافافتا وربندن دمرب كنب روطارمعا هک هلا

 دتجاح نیح قد ر د هرق یان ندءلوا هشبدن او هشدخ بجوم هن راراد هح
 او توعد هقافنا یی رارادمکح نامالا هل باب هلیلمرش كم | تنو اعم هرکی دکب
 لن ب هدنرهش نیلرب هدنسهنس زوهط ناسهطزوی كس نک هاکعاتیاج اید

 هدهسیاشمالوا لخادهفاقناوب هجرت اهیلعتلودیداراشع ااضماقافنا

 | هدهاعموب ج دهدنعح هلع تاو دندن: داوا قافت ارب وشر اق هن راذعت دود:

 | و راق EE كب هڪ 4  هیسورو بودبا ر ید هب هلع

 a كنو ا تیعر هنر وصول EE هدرها

 داج هلغعلوا دع ندنل بق تاعداض عونرب یغاس هجهیلع تاود یتافو
 ee هيلع تاودنرط ك موليک قی رای ازر دار و ۱

 ۱ سا یناجرت دار تاچ رطاخ راسفتسا * نازک صمایبور مد عم
 نالواش راک هب ودنکر E a E ی

 1 € یار رعت #۷ ۱



 یرلقدلوا دهعتمو ندن رلفدماراب هوار یربغ ندکما یدعتو لظ هارو
 یرلکح هیمهدی ادا یس هيمن بودا ماست یشزا كیاشاب حوصت کلا ند هجا

 هسودراش ۳ : هلن ادبعیقر هلو عفر یراترازو ید كنسکیا E مولعم

 یو كن رب ندا ارزو لکم ا ۱و تر

 "هوقهدننابمارزو ندنشدلوا راکر د یخ دینابغط لرو لیلیم هل رص وصخ بولک مزا

 بلح هب اشاب نیس > لا طب هدازاش اب ج اخ! موج ر ء نالو ار اشتر مش هل ا هرکس
 دیح ول قالا وریا هلروصشداج ید هب انا نط صم نجاح قاس و ابا ای

 ی ۱

 ¢ یدنف | هاثب نا تافو ¥

 ازومطس نوک ی کک: انوا كن هد عقلا یدیدزفا هاب نايا ی سچ دبا لوطان
 یدنل اواهبحوت وت هب یدنفا دم یرهشنال وا یک دادس یبصنم هلکع | ت تافو"

 لیععساندنناکس يو هح: ارط عقاو هد دس هرب رج ۳ یافوتم
 ردشعا دأوت ا رات ل سا ! ز ولو او بولوا لغو كن هسک مان یدنفا,

 هنساعلا یا تولوا یناک ناود هدو > ماشا قط صم كحوک نا 4

 اسان قط صم قساردص یدب شرو ناسحا کا هجاوح هنس هده ع ی

eا وضفم هيلا راشم بولوا ناکا | دیک هدوب و یتهر ۹  

 توس نا ک هلت قارادف رطیخدوا هدو دلو | لص نم ندر ادص

 زوقط بوتلو اف دما هنسوغآمه ر کصفدقدلوا سومعمد هلو یدنوک

Eسور هر  A.وقع هر ا -ماقایآ زوعط جد هدهسو ر و شئلوالقنه  

 هداتنا اوا تولوا یسحهر ؟ ذی هام کیا نا و ىدا سل روت قالطاو

 هایس هنس کیا هر ی ید لق لاسرا هنو ام یودرا هلخلوب عوقو رغ

 هدکب کی داعس دام نی ین دواک

 E تسد ۳ ی ا وی

 ردراویایهلآ ضعب موظنم بولوا یاسا هب هیلعقرطیدلیاقْیتب رع

 سوم ردهرف یعکیا لاو ایسورنالوا راه مش دلکء د قد ردهرفهلوس

 هتدامسز دهدانناوب یربخ یدل وا شع |(: دناتهمل ەت ل مهدنش نوا كسوتسغا

 هده رح عااتص او دیس د ھن وند هلبصو صخ ور راق هنگ ندنف رهر دشلوالصاو ّ

% 1 $ 
 پچ
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 ین یراق چ ناب لرد قردتوا انا فسوب یساغا
 ۰ ردشملوا بصذن

 ۱ 4 تاعوقو ضع 2۸

 روهشعم د هلیعس | لیلهتو لوبقم هدنن ایه برغم یالک نک ساددا

 اقر و تعاسر خصر ویس هس دلبر ن ەل اسال ا هعطق شد كب اب اتکنالوا

 قلواعرادرشب زوتواوهب رعرپ و هیلادنصرب ویاوارولب و یزوغغف قدنص
 هلی همانو اباده نوطروج هراب لیلا قرقو هنیفس لکم هعطق کیا هرزوا
 نالوا بدرب هرک ون یسعینا مات سابع بلاطیباح نالواشلک هتداعسرد

 روضح هدک دتناع دقتو ضرعیسانادهو همان بوعیح هن وب اههروضحهدناوید

 یتج هوا لیصفتهدینآدلج هکنوجو یدئاوا سابلا تعلخ هب وات ولاه
 هدناو دو ندنشیدلوا شلک هراتشرا خا ندرصم , ددق | دکر ر هلهحو

 هح ناوید رح هضبقر هلبا نوبامه طخ هعطقرپ اباطخ دمظعإ ردنص

 یدلوادورو شح رش
 هعلق e تک رح نالوا عقاو هددارغلب كنسي رب ندنراجت هتک

 یرعگ: هدنر کدتا تدشو ااو ایسا تیر قا

 كَعا سح هدب ولا ندنرللا ییوق مو بوشتب قرەلوا لاح فقاو یساغا
 ت ٹ راول هڪ ندنراک دتا مادعا یو ةر مرجان بویم هلک دهد هسا شم هتسا

 كلرپ وربخ هن f دیا شک مزال یب د ات كموق رح هچرکاو هنب رلکدننا
 هدطب روطیض "هربا دتح یرلتکر حوالثموب دوخ دوخ كراقاع نکر دنا باما

 دوځر زو نالوا یسلاو یحدیرلمنسهطباروب بولوایشان :ندنرافدلوا
 | هللاعف دینوکی جم رکسكن هدعلا یذییبم هنکیدل رب و هنکلنسهراداكناشاب
 eae هل طرش یس هظقاحهرتساس هاب :!لرعندد اغلب

 .یدلروم هبحوت هباشاب یدبع یددارغلب

 هلک درو یرخقافو كناشابلیلخدیسرب زو یطظفاحتتوب رغا هدانناولو

 شاپ 0 تی رو و قرصتم ا یرخوا ینلظف زوی رع

 3 فو اشاب لا دبع e كنار دج وتم هداز مظع ا ماش

 كی رچوا هنیرمبناج بوناوا هیجوت ترازو بتر هنب را هدهع كب حوصن
 هدرال یراقدناوباو وربندنقواوا یدیاراشغ | دهعت یکمرب و هجا هسنک

 چ هارت #



 .رولک مزال كلر وتب رومأمو هبنر 2 ها نوا تەرسا

 یسلو| مارح كيوشر هتشارواوا لصاحهلبا باچا یا را سد تم عفنو
 درها ا هدب ول !تیوش ر هیلعءانب ردنوجا یکیدتا لاللخا یلاثتم الا بجاو راو

 تب رومآمو هیتر هلها ان هل اب ایسا رکیدهدب ویلاتوشر هلن اراد اروما صیروفت

 هدناب وب ید كمر و تولا مزاج هب هنن رخ ردنایس" یرانابززو ررمض كرلترب و

 یتاثم جاقرب كيا ۱ لاحرهب هو و ارز مهلوا رادتعار ادم"

 لها او بولو 1 یا تب تا ذحا ند 2 دوخاب و 3

 دمخ شي ورد نالوا یار بیعنو یسیشلت ل لوب:اتسا هلیسهیاب یلوطان
 هداوم ضع نالوا رکرارف هلبا ارآ قافنا بویلوا ناسللا طوبضم ییتفا

 هن وامه مس ینیدلوا ضرعتو لخد زادنا فرح هتودناکرا هللا ضاربعا
 ب بیک نوا E تدع وک ییزوتط نواب هل وااقلا

 لوبناتساو ییسضاق لویناتسا یدنفا زی شفاف او وا
 | هبهداز یدنفالو بونلوا بصن قارشالا سقن یدنفالماک ندنرول هاب

 یضیف نایلس یلاعردص یا دنتک  یدلرب و یس هاب لوبناتسا ید

 یکیدنا لوبق ییلادختک ب رکب ندنفیدلوا یرظن كقباسردص هبیدنق
 یلعاو تغارفندنس هقباسر اوطا هدکد تا صرخت قلو ا بصنادخهک هدانا
 هدعاسم ةنسوا بضن اخه هلیطرش یسعا ترشاعم نسح هلا یداو
 هت داعسرد د دحج ردص بواوا لوزرعم قلاس ر دص اس رو ینیشاروج 2 مزمن

 یدنفا یضیف ناعلس هد هسا شعا اشا هدقلادنهل هجرک | هک لک

 كي ابعش ندنکی دلکر غآ یعاضوا ولثموب هل دحر لص تولوا یاب دبت ۱

 ا و قر و درک ندا دنهآ ینوک یر ی

 و 8 اوش شو تاتو ادب بص اوا از و

 یان ارت یدنفافبطندجاو ی انب یدنفایضیفنایلس ۾ بن

 "هسر دنس هدهع كر دم قیاس یتیما هصاع دنا ارح ومو رد شالوا یه

 یرصکی نب رک قوچ یسرآو ردشلروبب هبجوت rar تراز



 ِ مقرون هخ دم هل روماابلغت ردنا تاقا

 هب روماااعرو هدلبراتاچجرتد های ینیمهنفجهلوا لنت امر روما هدنروص
 تمدخ قرهشاوب هذنراناب لراسواساوقو كرلیعلءا نامهبویغ | ضرعت
 یرامحهنلوا بد ات ماظدللاطفح هدلاح یرلکدعاو یرلغا ادا یی زادمزال
 بک ۵ ءژالءلردا لوبق هدقدنا ی هرللبا هل تسهطساو یدنفا سر

 زاید ز ان رلب ونکم

 < للف كناغارافغلادبع

 نطوتهدب نب رق بولوا ندناضق رمز لصانع ًاتارافغلادبعیچهمابم
 ۳ ا هنس هیعاد قل رط لیدش هلیس الب تساب رو ہا بح ع نکیا

 زاعوب يلام د وع یسەراح ر نکیآر دنا شبتفت 2

 مر هلا هدا رفن زویکیا بود ا سح "یکی دلکمزال یس هطفاحم

 بوف هلا تارشا یی کسا مملست هسک یرکب هل ی ردم بذاجو تاتش

 عفن کاملا یندهناطلس یارک دباب وب و اعدنسایسهبترقلیشاب |
 یرکعینیدلوادهمتهوشلزپ وقایشابیوص ه ودنک هلبس هظح المیرمم

 . هنسابطعا لد هاوخان و هاوح هب لاها هلل اباط ندنساص دانان رف

 ا تسر یدیا شی تحاشا هدنسهلاخ سفت اب یسو ددک ب ودنا ر وب

 ن ردک دن اراارد يق د یکی دتا عجج بولو اروم ام هنس هعباب«قیقدندیلاوطوا

 ناي کج هدب ا بسک قلیجا هدنروصییبدملوالقنو ناذیتسا یتاقنهرکص
 ۵ دم را CR و و نرم مر طوبودیا

 سا روس هداراقکلوا ج طرامسکبر وکم قیقدهدک دلبا رابخ |یلاحتقیقح ۱

 هدافا کج هیمرب ولا هننعط دیسک: ندنیدلوا شه هلبا نامز لود هسا
 یب 1 رک هدندورو را تولو اني هد رشابم هی . راضحا هدک دا

 و ۱! ند هر دنا وب شک ید جاو ندنش دمهلوار داف هر ی

 هلهحو وب هدنشرات فصاو یدلسک ی ئاب هدتنادیم یارسسانلاءالم لع

 قوا ورونو لاملا حر ریسه e ا راقعلادمع %3 ردررک

 استو هبژ ن روزی نور یی وب كرامآ خاطرب زمستحابق یلتحابق
 هنتراکا هدیوئادلا هتسهراب نکل ن هلی د رد نسلح اقهدنسشود هنسهیعاد

 م ھالا تا امالا اود ون نا ( ارن زز دهدا زا اهدندبا یحابقكرانرپ و تیزومأمو

 e بانا كعا ۱ صد وقت ھن :لها یص امو بارم ڪبا 2۱ لبلح صد

 سس

 3 € رو ا



nهللا حارسا نل یجدرارشابم در لتالود  
 هنسرهیسلاها بلح هل راغ | راتخا قماقا ,دلحامط:عافتنا نالوا لصاح

 . یدزرولوا راحود هفراصم ولتیاک
 یلناو مدقم هنس شب ییرکب هکردنا تیاورو لقت یدسنفا فصاو خروم
 بودا له هدملحمدتا قداصتهدبلح هب یشاب ییورب هدنمان نام لس

e eleتالصاح نکا هرشکن ون د راتفرک  
 تماقا هد باح هدلاح ینددلوارس هدازا شلو تفخ تود هلا نابلایتآ

 ربخنفدلوا بب رقه هنس نوا هد یدتبا لاوس یتعاقا ندم یدر ولدا

 هدنلود بصاش هکیدید هدمعا دروص نیس كنکىدلک هتداعسرد یدرب و

 كشرفق و ازا نی هلیمان هیموب.دبلح بول واسو ام ندقعلو ا مادا

 عج لام لرد | حاب زسا یب روصو و قرص همه رورمض جیاوح نب رادقرپ
 هکم هلو یتراحم وب ,دلوپناتسا مدلوادنعهدن اف یلیخ ندن وډ و م دشود هنن راخداو

 هرات واباغ هنسوهواوه ندنرارشابم بلح هتنا ہد! سوه هتع هارو

 هلع هنن را هنا سفت تدا د وسد ١ یدراضع» تولوا هرزوا لاونموب یلاح

 یرللاح هناطد لب [جرخهروجف و قسە یلاومایراک دتا تسدردهتسح هتبچ

 ۱ ترخا راډ مرع ندنراع یسعت و تلحر هب هدیعب دالب یسک هدقدلوارها 1

 كنافام والت رلتلوالام ءووتسموفلت یربملام هلرانروصوب ردراش هدبآ
 یی راقدلوا هدکشک بولوا فساو هشیدناهب سسراچود قر هس هاب یتاکمآ
 سالفاباجک ا هل ون كت ربملامو سک دب یدنفا نسج نالوا راد داس د

 هل طور ش ضعب کا رکفت نسهراج یصیلخم ند لا نارک امشب
 ندو عاب صاج و تحورف هن  رلبلاط , راشعا ماهساوقد رفت نده

 هب هت رح هلتروصو بورد اد یف هبلاسرا هب هن رخ تاعطاقملاوم

 یدلوپ عفاسنم یو
 1 یتاماظن كني ران ۳ لود ۶# را 1

 اعادبولوا یراناجرت نیعمودودعم هبلعتاوارباب نو 2

 طوربش یرلماقت | هلخادم هروما یربغ ندنر همزال تم دج هلتماقآ هفتا
 رلیضعب ندنسا وقاو اشعا كن هیلعتلودیااعر ورندنددمرب ن .کناندهدذه 

 جراخبوشن (باننتک ۱: یاس یلناجیرت هل وفر یک
 درز دان هک بت یزوتیا یه نو لر



 فاو .تربغ یب رکبع نالوا لوغشم هلانغلام ندفرطور لب راغ ارادا |
 فود اراع ندنع زه هسیااشاب ورارف هتمسررب یرب رهیک یرلةدلوا تیفیک
 تب زی هفناطبوشا راهظا نس هلهاک تدالج قر هلو ارادباب هد هک رعملحم

 ۱ امنای ینعابتا هلا افا نجلا دبع یز د ارپ ودیهش یی اش ان ءاس هنی راق لوا

 ۱ ٩6 هلام تاماظن ضعب و رع كندنفا رادزفد وف
 | «دنجاوم نیطسق هلیسح قلوا یراصم یلک كن هيلع تلود هداشاوب

 | دیشر نالوا تقورادزفد هلب راکفا قلوب یسهراچكنو _هلکتروک ناصقن
 أ صعب یدنفا نسح یتیم اف د هدلاح یی دلوا یرطض موری یدنفا نایلس

 ا عالی ییهصقان بحاوم نص وعترغ نم لنا هلع تافرصت
  هنوکررب هدنس هعفد ره تولوارادزفد هعفدیناامدعم قلا فو دننکی دلنا

  دمشب ندنکو دنا شعر و تعسو هبت رم صصعب هن هنن زخ هلینادحا ماهسا

 ۱ یوا كبحر ءاس ب هنخردنل ول ندناوذ رهام هدنلیصح لاعروقوو بیهماناذ

 ینامازفد نالوا لسم توئلوا هیحول یصنم یلرادزفد هنس هدهع نوک

 2 یدلروبت هلاحا هب یدنفا یطصء للهلال جد

 | ندنرهدب زکتيصانم نالوا صوضخ هم راروم ام لاموربن د هوا ینالصحتبلح
 E فوچر رر ادلام ضع مشا ا ىلا قرف یی وا

es 

 ۱ ۲ ا i وا یک و س امت انا رهن
 | قرملا معو غوط هلتروص و یخداشاب دج ا ندنارمریم ر دراشک هلو | نارعمرمم

Ff۱ یاصنا هل د هرکض تدمر قالصح روک ذم داس ۲ ترش  

 Be عار وا ه رلیلاق دن نح نم لهو دب زنه عب هل رهطساو كني ریبکن رع

 هنهک هدنرر ظن راتعا باجاو لطعم ندجاور یکش وشفم دقن كردیکو

 هات رایدلو ازرع ارابتعا هنلبصح سانیانغا بولوالملا وسنه یکم وقت

 || ععرس ینوشر یرافدلوا دهعتم ادسا ردنا هدهعرد راسلفم صعب هيلع
 ا را دبناسفنتایهتشم س هلضفو اداندنل ام رک نالوا هدنکح دقن و لوص حلا
 | نشنراکدلک هدا اشناو كرت هلیمان اباق ته رم لاوما راس بودبا قرص
 || لبنان اباقب لیصح ندنلود دھنیا هراس مدرک
 .یررادفوج مظعاردص جاقرب هدشیمز ا ییویقحافرپ هنسرهب

 ۳ ۳ .نویعل غریب هنب رل هبترو لاح نوح رلفرصم تی ورو بولي ي ااا



 یو
 اشنا هب افعضوارقفو تراههذخآ شی او لااا ندنرلقدنلوب

 رضا ند هب داع اها هدلالخ ییدتا تدوع هرکصخدکد تیا رد

 دادسا بوشش ههبلا یوم یاشاب ھام احا لاحردوع اجا نیک ویرانیلوا

 برح رشابم لاےر د لر هلک هیضغاساب هدنرلک دنا لاح هدافا هدننحص لاوما

 بوئوا لتق اشاب هده را یانئا هلکغا هلن اقم ید یلابهاو هلغلوا لاتقو

 تدوعهلدادرتسانی ره دارا ی اهالو ناش رخ دیژواداوه
 یلففاح صراف قلا لصوم هدة دلو | لصاو هند اعسردیربخیرافدلوآ شا

 ساب مدقا ندنوب ییلظذاحم صرأفو هب اشا ن نایلس ,دازلیلطادبع نالوا

 یدناوا هیجوت هاشاب هاربا ندنارمرم نالوایونم یتماقا هدنفرط

 هکر ید هرکصندقدزاب هرزوا حورشملاونم یناعوقووب یدنفا فصاو خروم
 "هدعاقنحما بواوا هرزواررح هجورفوقو هجرکآ هب هداموب ندنفر طیلاعباب

 هرفاسم هدهناتسآ صّوصخا. و ندفوفو بایرا رتاس هدامون هرزوا نیخروم

 لاقمط ب هلهجووب هدقدنوا صفت یکی رک ندنراجتلصوم نالوا قم
 لخادو حر اخو ربن دیللو اف رصتم هلصوماشاب قابل ادنعهکر لب دلیا لاح هدافاو

 هل داسفوظ لها نالک مزال یس هازاوهفاخاو كنايقشا ینیدلاربخ هدهدلب
 هافرو نم | لطتسم هدنس هب اس اناعر هر هلا هسی الم وپ ونود ابدت رت نن لل از

 تعاسز وفط هلص هوم یح بول اواهاتوکو رصد هدننامز تاغب هلو اطتم "یداباو

 یرزواح و یدعنهداننا وب كتمشع یدابذ نا هقاطدب زب نکعمهددفاسم

 تا هن نراس و ترض م عفرءان هتک دلبا قم یراضرمد هس یانیاوا

 زاهتاراهنولیل ینکیدتناب تکرحندنرب هل !بلج هننیعم یب رکسعلصوموب
 سح یزرادف رط هداژ لیل ادع نالوا "یهنم ها التخا عاشاهلبا تصرف

 هدلاحیرلقدل ون تصرفورابخا یی هیصق هب هروک ذم ترشعلاحرد نودا ۱

 كنجیخدترشعنانلوارکذ هرات اراطخ او ملعت ینمادعا كموق مع یاش اپ

 || لاوما یلاها ءدک داک هرافر طاوااشاب بوب وقهب وصوب هد همولعم مقاوم ن راروا
 ترشعو بولک اشاب هل راغ اراهظا نتروصر ارف هل اكرتاهلاح ىلع ب رتشاو

 ندفوخ نب ولخ ندرکسع بودا موج هلع گی رکج كنهروک ذم
 هدنبعع نحمصم لکو تصخر یاطعا هرکسع نارک ام هلال هرارف ۳

 تحارسا هداسوعضو هدعقوم نالوادیعب تعاشیکیا هبهک ردم لجو تډوع
 هب ر دی تالج ور اد دب فرط يرطیرارکس ء۶ تریشع نالوا هدوص و دک د تبا
 2 ےس

 ات



 یا راسظتا وربندرهنس هجو جنا یدارب ورارق هچ رکا هنیفن« |

 ن صنم ر هبلروک اور ځد یسلوا مورح ندنساغ كنبصنم ینیدلوا
 8 یدنلفالجاو ف هب هس وزب هرزوا كل و هنفرط یت و هلا طیص

 < یتافو كندنفا قداص دمج ل

 !دودنو تاتو رخالایداججیدنفاقداصدمهدازب رعیرکسعیضاق لبا مور
 مدع نالوا یرکسعیضاق یلوطانا یترادص یلیامور هلک اتافویسهجمک
 دنلوا هیح وت هر یدنفا نوعهت هداز ردارب یترادص یوطاناو هب یدنوا

 هدازپ رع نالوا یناطلس ماما هدنسهنس زوتوا زود ك هيلا راشم یافوتم

 [ هو شردم هد ات للاودشما دلوت ندنیلص كندنفا نجرادبع
 هک :هدرکشناسکسو یسالمرمصم هدیکیآ ناسکسویسالم رمزا هدنخم رات

 :ae رکص یازکسو یسضاق لوبناتسا هدشب ناسقطو ماکی هلسهاب
 زا مور هدنماتح ییدمو یرکسعیضاق لوطا هدرکس ناسعطو ماكنت

 3 بانج یلاع ردشلیا تأفو هدنرورره یا کش نولوا یر ماف

 ۳ كن . ردپ بولوا تادرپ بدوءمو عضاوتمو برشم شب ورد باوج
 یاد ەساب تالماعم ندنغلدشالوط هدراتن ابنتفو یلیخرب هل ون یسردم نک

 قر هبلو اج اتشهنناک عیافو هدنترا دص نیغاو یطوب طم هیعرش لاسم نالوا

 دافقاو هنا رج ضعب یک موجو بطور دتقم هاوعدلصف دوخت دوخ

 پک ا كناشاب و 3

 i a یار هیحوت قبرس ان

 ارع رطف یسلاو دادفب ه رکص تدمر یتیم نوک هل خوط یکیا

 ۱ یوم نالوا RL ف ات اکش ندهداز لیلطادص

 عدنا هناخاتسک یتسفلوابصذ یساکی رلکب لصوم كناشاب قابلادبع
 ثنباهن |لاحو تقو یاضتقمرب یشان ندکع الاسراتارب رع یب زدہ هدننعم

 هوم یدیشلر و هیجوت هاشاپیابلادبع یاب|لصوم قر هنلواهدعاسم
 بص ندیلاها هلیسا دوس لاح عظنتو لام بلج یب ؟یکیدت!تمافابولک

 فلات ید دص نالوا تاع هنب راهتش او بویقبا تعانق هنکیدتابهنو
ن رزوا هبداع ندتنافاضمدادغببوبلسا

 لفاع هداج لاها هلرب تکرح ه

 هک وب #



 اک ۲۵۲ ۷ 0

 هدتمردشلاح هل !اناطعلذب یراناتل وب هدفارطا بودبا دوعض نمایم

 هدناق تلا هلککوح نیس ایلع تر لووک ذمهناخیثان ندماحدزا هدانز نکیا
 هب یناشاندوراقوب یجدكمظعار دصیدلوا فلتو جورج رهسیکر فاوناتلوپ ]وب
 طعف یدعا ی هد هسا یدنهصا یناضعا ضوب هلیسعشود

 دن ردق تعاس حوا جد قل رح یدنلهدز هجەداتز یٹاب یجناتسوب

 لساکتوجاسنهد رحوب كناغا دع یشاب ی وط یدنوس هرکصدقدلوا

 لزعیمادرف ندنکیدعشت هلبنامزو تقو هنلحم قی رحو ندنکیداک هعوقو
 یدشلوا بصن ینابیم وطافا نامنعمجنک ن دنرایشاب یبوبقلاعهاگرد هلن
 اجكنتااباادبص هلکعاتافو اشاب یاس نالوا یسکب رلکپ ادیص هدانثاوب
 ندنف اشا دیو ریل هیجوت یاماها حلس نالوا نیس

 مزال قّعلوا هدعاسم هساسهنا لاحو تقو یاضتعهرب بوئلوا اطدتسا
 هما یموم ا یانارم رم یلابا ادیص نوک یکتا رک كبحر هلک

 یدنلو هیج وت هب اقا ماس

 راز ندرصم هلیسو دنک بولوا ندنکلام لر ارح اشاب £ اس ندنا تافو

 ندنعدلو |شماعا تقر انندنرودنک دنا رطضاو حرفوربن قوا قره

 هکر دشمروک دنن رب كنا ییاغا ماس رکیدهدننافو ید ای ومو دن هدایز لا

 .ردندنرا وکو دنک یخدو
 هدتداعسر د وربن دهد دم ت دمو ۾ ۍدنفا هللا دیعهداز فم یسضاق هسو رب اقناس

 هب یدنفا لیلخ یب ریوکن دنا لئاضف تاوذ نالوا لوغ شف هل | سد ردنوهداقا

 یالضف لوعو هیدنفا ییطصم هداز دیج ندالعمهاشعو ندیلاومو

 یدنلوا نانسحا یراهباب هکم هیدنفا دم دیسلا هداز فم ندهارک

 ررجندنرافر طرارکسعیضاقهدنعوقو رلتعمق تی دننناج لوط ناو یلب مور

 راجت نالوا توف هد رمسدق هحدقا نس هنشدلوا ندلوصا كلزدن وک

 ره ی ۷ مور یتسهناخ نالوا هدلوبناتسا كنيمذمان یطسوق
 رهت یرکسعیضاق یلوطانا ید یسهناخنالوا هدتوغزوق یک یکی دا

 هل تافیرهم كردءا تفخ راهظا هداز یربک یبسضاق رادکسا هدکد
 كرد اید رفت تمس لاحرد یر ع ضاق ی وطات !ندنکیدتنادرطیژرومأ

 رای ول ید هداژ یربیک یدلبا بص چو هرادکسا هيلع تراشاا

 لزع هدقدلوا روما یایلوا مولعم ینیدابق یی همکحن بولوا رکلدو لعفت

 يک و %,



e e 

 yw ge gE 7 و هدنرلوص هیلاطذ

 دلبا قرغ ی هنیفسو لتف یب رلهدآ هلاذخا ییایشا ناسللو هد هنیفس
 ٣ روت وط ود رم ندنفرطاشاب نادوم ارد یه هسندل وا وک

 ذرطسدنر لع موق رم یدناذروم أم نادوبقنامادنوجمكمروکهلوبناتسا
 : ۲ یکیدلناسح یغیدناوانییعت نادونفرب هلا هنفس د رزواندنلود

 | شع ود هنس هفرا نادو ق نام اد هح رک اوشلنارارفبویمهروطهدرلاروا

 ¢ یدناق لاصتا 0 را لس نا رد ری گاو

 کوک ناو E ول 2

 8 ا یرب ره اکا لاتتسا ی ی

 زباناطلسىار ک نالسرایشادنرق هل اناخ یارکر داهب هلتروص و بولوا
 ریش دیلاوخوادسلاوب تولوا هرزوا تماقا هداروا كر هشودلب > دنا

 یوا نتا ماا یرانلاتساو باج ندنکجهرب و للخ هنماظن

 هد ۱ وایس فلات وڻ نما بولو الاسرا هار < رخ شورغ ك شەن رلود: 9۹

 9 ۱ لوا صیصخ : نوا یراودنک هن.نیناج ید امور بولب زاب اع رها

 اد هیغاتواسن او ییعبویم هشت ندنشدلوا هفاسدمبهدنزاهرا

 ددسور یرودنک امدقم قحا یداشلردنوک یو هنیقس هعطقرب

 ۴ هفرطو بم هنن رافدنا و شعاتکرح هدنهبلعهیلعتاود هلیلاقغا
 ا دهدنلداو|كنفن مشبجر یسهئس ز ورم ندنراکدهدبا تراسج |

 4 نا ۳۳ قجوغوص هدننخ تاب القن فر وب با نیما

 ردشلزاب یلاع ها هتاشاب ىلع
۱ 

 هک ی رنو | كبجر
 ۳ ا ضطا قار > هد



EN 
 نونلق رومأم یدنفانسج ی مارو د وا و سجحوذخ (یاحرد

 ندقدلفب یساس لک یی واش < ااشا اددشهدنساروكنسالاب یهد هار

 یدنلوالنف ینوک یز ږوقطن وا كن هرخ الایداج:یخد یسو د نک هرکس
 یصنم ینلاوق ینابشاباغا نیما دمج یسک رک نوت وه دننانهيج وت زومط ناسقط

 هدعاسم هنساعدتسا هلیس هشد الف یو ۵ تایر یافءضقح | بود |اعدتس

 ندنرلفرط ضع یس ا اافتک | هلرامدخنانلوب هدنسهدهع نددفح هیم هنلوا

 ندتسا روهاسبحینتیدلوا التم كسک ره هد هسا شلواهدافاهب ودنک
 روک ذمیصنم كرد | هلاوحهر اش د تې سش ییحالع كدردوب بۆممەلوا غ راف

 هن یرمم فرط هوش ندید هنو "هر اج هج ریدعت ید دلر وب هلاخا هب ودنک

 نوجما یریمعفن هلکغا دهعتو ضرع یتگجهرب و شورع زورشپ كب یدب
 هیج ول ھاو رر اه جوت روک م هنسررح هحورپ

 | بصنم یدیسلر مدتیا حلس دره رها * کتب . رخ علبه ید دلو ادهعتم بوناوا

 همدم نوک ی دار ندالولح قو بولوا هد بجر لت او یط,ضاروک ذم

 | هه رحداتعمرپ ینوک یطبن ,صیح تول روک هع انف هدک دتا ناذیتس

 ندنفر طك ده ییلوزممبوناوات توعد هب یناع بای سفعز د دوا شد

 هب اغالیلخ نالواقرصتم اشاس ینالوفقابشاب قر هلواهدافا هب ودنا

 كيصتمو هنر نالسارف هل دیح نایناواتسک انامزو یاد 4% یدتلوا اعا

 تساب رو هاجناناوا تس درد هلا تلعرپ ندب ريق هل وباما بولوا ینوموریخ
 هيلا یوم * ردشلک هلوا تمادنو تب ویک پجوم وریندهتوا
 لصالایف هدسنس كناغا نایلسنالوایرطاوللدمو هناح وط هل اغا نیما

 هلا لاصفنا ندنغالوف یتایشاب كناغانیما ندنغیدلوا هد ساحتو هسفاتم

 یاش وب بولو ار ورس زاسهنارت ندنطاسدنا لاکافا ناار هدشیآ ق لاعغنآ
 یدلوا ردکمندشش رورمسكنا هدا ز ندنلرع هدقداوا سکعنم هاغانیهآ

 هل تخو رف یغابنوتز هرایبنجا ییکو کهدوادم كاا نايس هدانناوب نکل
 یزوما نالواراد هنراسظن هد وراوهب ولادم یسودنک ءا هه دار

 هةوا لاسرا هب ولادم هلبالرع ندنت راظن هناخم و روک تاذلاب

 رددشلوا نون یخدافانیما هلتروصوب و شلوب ساز < كتناش کیدتیا
 ) كيلتس , وهللا a اعف كيخاب ای اره )

 او هلداګ ندا نوک. هدننیب اوکو هلم راقاجو ا برع ا

~~ 



 3 اا ۱ ۱

 دند دل واز ارمحا و قوخندنض ارعا و لح د لرو ل هیسورهدنص وصح نت :

 ا ضا لرصع هلش رط كعا روبح هافعتسا حورشم هوز

 روا هیسور ینادروامهروک ه رب رحت كرا یضءد ن ا ج عت بای رپ هلل وب

 + ات تکر حقفاوم هنحا نیرو هیسو رهدق دلوا یکبقالفا تولوا ی واع

 ند دیو هحوآ رک بصاو ِ اید هنسلوا شواراب هن راٌشب اهجایخو

 مااهکرولک مزال قلوا ندنرابا كرادسسد یر کد الاعا كل زوا هیسور هم ۱

 اسد هژوعم وب روتواریبعت یراهرونام هم وب رول هسور ید نو هطاصم

 1 یدیا رازاوا یلاخ ندنلاعا هیمخ

 3 د علاقو $

a۳" یدیشعا 0 رددت ۳  

 E ٤ یارس ادالادعد E هولص هدنه رش 8 هیفوصابا

 ا ادا e ا ۱ ER ېاپکاخ

 ۳ e e هار اواو ا عاونانکیا
 ۳ هلا سضرد] الخلواو تونالناب هکعا تور یهناح رضرومادوخش دوح

 هس هناس ؛ رد هل اعاضوا سعد ید دی یدنفا یقطص ءیدص ناناو يها

 دیک د کت ا هعاشا وره شد هرالح ضع غل اراذکر اک دا اوآتویلد آهن رف

 /اسوانما هدک دن |لاصعسا نغافارص هنا رمضلالفتسالاب هنس ر كناغتسا
 دن اتسصء) یخدرلنا ندنکیدشاهلاما هنفرطو هفاخا هلس رقتررب ییهمدخ
 < بسک هتروصوب راب دلواردب ا ه٥ اعم نسح هلا مک اروم هل رادسروک

  یرغ ندنکبدتا 4>اد.۰ هروما ضعل جراخ ندی دعیطو بودا لافاو

 ليس هيام هوقو :هکلیا نیوفان هدر قلته هاب اطلس هتذالوا كار فونص

 نادان لود رارس ضع و کشا رانا خ كج هیلک لاق كردنا عاطا

 وکم هدهثسلاو روهتس# ینددلوا شهاللشان کاب وس ه هرلهاوخدب و
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 ندنرادصهرک ون را یرهک کر ا

 كنالوالا یداج نیغلوا طفاس یلابقا ج . جد كناغادج هح لاڪ ذا

 فس ول یا ادخخک لوق هن 4 و ي ی ادرع نوک یک

 ندنشدلوا روهشم هلکانیکنزاغا ن س ی ههحر اب یر ا ۱

 ودرا هک هل دصو نعفنم بلحدوخ ار, نح صم لیهس1نینرافرط رکن

 ا وکو بول وطن معیدناوا قوس دن رعت عالفهاکو هوا رادزفد

 یعح هسهژ وب صالخ ندکر دروک فرسصم هنوکرپ  Haeهل ون یراب هلا

 تاود دن مدناب اه كن و دیس رأوا ج مدل ای یددروک یرورض فرصهرب

 لک تلا هران هل شاد هم وح هلتروصوب و قنا ةراتعاو رر هددیلع

 یساعدتسا همه كرل رطصعب یدیشلوابلاط هنثناما هیصوان نم هجا
  ۱او بوتوا لاسرا ترسمرهج هنس ول کن وه هودق قر هلو لوبد رق

 هدقدل و لوصو هنداعسرد هلت ۱ ر> تعرمس قر دعیح هژود هدنآیتنیدلوالاج

 یدناوا هیحوت ناما هرص هنس هدهع ینوک ی گیت كرخالا عدا

  #۶هدج “لاو تافو +
 دومص هنافرع لبجاشاب درب زو یسلاوءدج هدازاش اب مهاربازویب ر ا
 راکهنکو براب تو یکج هلرسا ندنافر ع بودا رافغتساو ۵ و  .دنلالخ

 رازودد هل اصف حور نوحماكمامرک ههانک ندنکی و هل اودع یلوق ا

 زا نو اعد ضرع ه یهلا هاکرد بور دلاق لا لعت لح قرهلوا ناب رکو
 شمالغا رار یدرلبا لر هلک تقر هجا نانلوب هدنفارط رطا قحو شلدا

 هدنکناروک دم لیجهدنآ کب لد الوزن ۳ تاجا ا

 هب داعسر دهدا : "اود یرح ییددلوا نر حور 8 ررو"- 5. تکاب هک

 یالاو "دشراب لس هد اغادچا جالا لود قل | مدخ هدودل وا لصاو

 رولک هدرز یدنلو ۱ دیحوت ترازو

 < یلدبت كنکب قالفا #۴ ۱

 هلوقننالوایناجرت نودامیاع ود هل رفت بول واندنسالا ها ىسەطاةرات

 هدرلو رطصوب یبلط»لوص>بوشود ی ییلهدون وقالفا نا روا

eالا نیو دع و هب  Eنص کي  

e OT LF e r ar SETAE Ad 

 ۳تایی



 كنساغا هداعیلا اد رام هسا تفو ۳7 بولو شعردر و

 را مایق هئ هلع لر هلک نار ها تیئیک و هلمسلوا دودعم ندنفاط

 ارل نغانوق نالوا هدنرزواند هدوقروع یدنفا هللارمخ هدهرص
 تار هاواو جاو نر اود دعلق هرزوا کود یدنرب وس
 :قو لوا هليو | شمل وب ندداوف نيک ر حك و ندنامونع یسعلد كن راوید
 اجآ عساو تاب رب هتسادعا هدنشح یتمدمو لصف a ی هکخ

 ور خدیعوفو تایفو كةوا نور هدانناوب همط و ندنهدل وا

 لاونر ندنهدنلوا داساو وزع هنمدق تمانش كنسودنک حو زشم

 دیس هناخ كن دنفا هللارخ هداتناوب ردراشملوپ لود هنندیعت ردق هقناط

 ۳ ارناقیسا مالسالا ج #ردشلدا لج هنيع تباصا هلغلوا قزح

 ھن هب هسورپ لر هیمهدن اجا رم هل ساوه ك كه رعنا نالوا ی اه یدنفاكب

 ۲ یلعواوروم ام هتمافا هد هسورپ هلکع | اجر وکو

 دئاق نوذآم هتماقا هدنسهنام> >اسعقاو هدزرواتسا توت اقندن وکر خش |

 ¥ یوقو تاهیجوت ضع و یدورو هتداعسرد كمظعاردص ۷

 اوک یب درد یر ر حالا عبر هل کر ح ندهروماشاب فسوبدب دجر دص

 «یارزونا هنوادص اعم ندنناج لب مور ردشلوب لوصو هداعهرد

 اک هل مارایترجهداش اب دوا د یسادرف لر هلک هکلتفج مات یری اا دتا
 FEE تلقهدهساداتعم هحرک | یرالورت هه راهد نالوا

 یهورکنیلبتتمو قلخهرتادهسا وا قحهنلوا توت تو روک دم

 عوام ںوک یی ا هیلاراشم ردص هرکود یشا ندنراقجهلوا راحود

 اهم لحن ارافر هتسهاوتکر حیجد ندارواویدلیا لوزن هباشاب دواد

 وا هدنس هن اثم تون و توبا نالوا هدر لنا هدنراک دتا تاقالم هل اشاب ماقمگاق
 ۱ نانعمهو كرد اتشاشب راهظا هرکیدکب هلیماضتفا هعدققوف>

 او هنلم كلکع هيلا راشم ردص هرکصددنسارجا داتعم مسر قرهلوا

 | هت رومأم مزاول یارجا لوصولاب هبیلاع باب هدعب و هنویامه نیبام
 اک هعوقو تاهیحوت ضعب احراخو الجاد هدنرو رم زور دنحو شلبا

 :الاحوشاروی هیحوتقاایزوا هباشاب ىلع باسر دص هدءهیصوب
 هللا قلاغا هدنس هظفاحیزوامدقاندنوباغادجحم یلساوسنانلوپیساغا
 اک هترا دص ءان هنفددلواش اددرت بسک هت اسر دص هلبتیسانمیسلوا



 هنرادص ماتم #4 روا ندنکیدلک هنا وا قوس هل رادصاعاح ندنفرطتلود

 كتاصوضخ ضعب بویلوا ففاو هنءوسرو لوصا كاوبناتسا نکلی دیش لر وک
 لوپناتساو ندنک دلک هد ارادشا هننیش# 4 یرغوط ند رغوطاس ابق هزورمذط
 یگ کیه هن د لوا یسمزاب بوب وقوا هعشپندنشدلوا سقم هرب ریاست ةا

 ییرکب كلوالا عب ر ندنکی دلبااضتق|یساشفا هرکیدالروما ضعبنالکم ال ۱

 هنساشاولاوما دم رح هنح الصو تص نسحقحما یدناوا لرع ینوکی ج جوا
 یناج لیعاسا هلا ی صه كىنالس هنس هد ع ناه قرەنلو 2-۱ رم رم

aتراز سد هم هج دقا 0 یدنلق هیجوت یر  

 لسو e ا a له یکم - یی تیتر

8Sع یدنفا فراع مالسالا نم  
 لرعیدنفافراعد# هدازیرد مالسالا مش ی یحنوا رخ اعر ر

 یدنفادج هداز قفمنالوا ET ۱ 9 ییامو رو اوا

 یسضاف لوپناتسااعب اس نر a یلوطانا بولوا تبصد ز مالالا

 1 یابفا دمو ید هلی هب ات یا مورو هیحوت هب یدنفا یکدم

 TF e E یفیدتو ناس و فصاو ۴# ین

 ey هدنونامهنوردناو ۱

 الجاو تەب یویاک هل ال برع ندا ی ی ی ا دان ۹

 دفنا نو ۱ رب ید دوی ید دا هلن رمخ هیلار شم ور یآ ا

 اردنالولح هل رقن قلاده و و هناصوو یاوم را رب هلکناو شوای

 . ردشلردنوک هب هدج هلی رطینن جد یدنفا ماف نالوا هلسو ه1لاظہ ضع
 هکر ذلوتنم هلهحو و یلبس كنسهلوا رب دكت 3 هدر هجر دوب ك: دنا هللاربخ

 ۱ ی اقمسا كنس رفه 1 د عبطلابی سلوایرابرهشرامتعار ۱۳۹ اره ظم هج ,دایز

 لہ نا طاس نکرروتوا هدو اه روضح نوکر هعشد ندکد تا توعد

۲ 
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 هز هب یدنوا هزا ارنخ هلا صا دداا هداعیلاراد یرلرضح نا دریا
 وه 2 : تس



 ومأم هننافلخم كن هداز نا N توق هك اط روفکت اغا دیش

 o ازاشاب قاروط روشی شان د لد دیماتح كس رومآ 3 ندنفدلوا

 . یدلوا هكا هملخ ییداوحادعستسچج هلغملوا بضنلیک و كم دیعس
 لا ضرف دیسلا نالوا باتکلاسنر ید ینوک یر نوا كاوالاعب ر
 بات کلاس ریدنفا یرمح دم دیسلا بما هناسرت قر هوا لزع یدنفا

 ۰ بص يا وی و یدندا كب نه

 ردص ۰ نر اشا ےہہظعإ تم صوب

 هراتملصم ا بوروتکر وتف ردنا سح ینترفنو دسح كيطعا

 نوک به :ا یجرکب كاوالاعی ر قجاوا یراب رهش مولعم یکیدلک هتکس
 اک كنو e توت اوال نمیاد ایده راشم

 ب اد و قش كءبدنفا ۱ دجا رەزا« ىج زاب قساو اک

 یدنفا دجا اک درو مد ندر ید هتسکیا ےب یرلغلو ۱

 2 دق مدعهلوزنو بوکر هداز ىلە E تیاحا بععرد

 ا ثح ندنعلع 2 وام هے سوسو هلهحو یعادلوا مولعم هر لجو

 1] لوبق یرذع کت یداناهداعایب ىج وعد هل اهداف ای 2 دلو اجراتو

 یوم "یدتفاهدف دل وا عارسا اهدنا هل عاحرا یجتوعدرار ۳ قر هوا

 4 ودع عاونا كجەدبا تنشد نداوبق م لک ىن: رادنعا یکلوایلا 1
 هدقدنلوا ضرعهنوداش اکر تشک تشکر دفع اراشا غل دلوارظتنم

 bb هدنناب کوا هیجوآ هب یدنفا یف نايلش ییقوت الاح قلادنعتک

 | اما قر هنلوا تؤعدو باج هب ىلاغباب لاحرد هلغلوا رداص نودامش

 | ید فلت هجا لام ره یادصک کاب ید اامفوتو ازا
 ها رمو دیلارفص هلا ۸-هیالم یب یدنفا دجنا یلرمزا بوئلوا هیجون
 ِ یدلبا تدوع هتسهناقهدلاح یغتدلوا

 ۱ E اشاب فشو تیرادصواشاب نلف م ظعاردص لزع #۴

 ۱ # وا پولوا تاذرب ءاوخربخولداعو خاصا اڈاشاب ىلع مظعا ردص
 راهاوخرخ ضعب هلغلوا قفوم هتم دخت ا رک طا

 2 ج
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reردق نوک وا اردات و نوک کیا بولا ی ی 7  

 ردا یی دتیج كصجر دقزوتوایمرکهدنرازوب زرولواروبم هفمروط هد

 راک جر واک مانور هدنفرظ نوکز کسو زلاق یس هکلالصا ید رانا تا
 هک ما ههبش ع ھه راقآ هدامیلوصرپ ندرارب الب روا یشآتفو یراق دلوامان

 یتایلعو هنن ۳ هح ردراو خدم قوج كون در ره فی

 هزدعلبا نوعا هل هدرزب هکروبد یسعلبا هسنارف رازوب ردا ارج
 روب هد اذاخ | حرفترب ینیمرافیج كم سکر هیخد هداروب یک یکی دادی

 هدر هجر د هناکبندنس دیجی وب وردقوب حجه نالوا فلت هدب ونالیق

 هلمگیدید ن مچ هربدیأب هعاح وجوح لیک و س یک یا تلاش راک تش

 رولوا زکموزجو ۳ ید رم

eهک لیذت 7  
 هتسرپ بوعیج هدتسک رهمومه | یٰلع هدنرلفرط ناتسرولو نت با
 كنوب روان دینابچامرخ هکر تو كااس هدنارا هک نابجفورعم نک هدنف در
 درگ و و ا و ا a س E هتساش

 کودا نرم وات هلتهج یک دلروک قرفرب ندنسعبط رعفخ و تدن

 ندنغی دو ارب رب هکل بوتیچهدزویاب مک !نابجروک ذم هچرک او ردشلوا ڙعومس

 ندز ول وش هدر وص ي هدر كح هیعروک رب ag ی

 بول وا ه رج لهجو قا, الزونه هد هساا ر واک مرا قاوا یس

 ردلکد ۰ نگ ولعم ید

 3 تلود لاحر صعود بصاو , لزع ۳ ۳ و

 مهم هلا افرا انا یقیطصم یه و یر یک )ین

 رلیحم وطقر هنلوا ل: رع ید یسکیا نوک ی درا کی وقت ندنرافدلو

 یجلاش مات یدس وا نر یرهش ید اماد یبلح ن الوا یبناک

 0 یدناوا بصز یھی ان و ندنراولک د کره

 هاا هل !یاکترا ید یدنفا نط صم یحاحیش اشوام
 ۶ لر: صندنکیداک

 یدامادهداز نسح یسادنهک رایج وبق نواه باکر هللا لزعینوک ی ج

 را جود كد عرب یکی د هدا هدا ازاشاب ۰ تزرعیینأث رو>ارمو یشابنواح كيدي

 بوتلو ا بص یار وخ ارم ناد ندنرلیثاب یوص یا. کردو بانو دیک

 هک 4%
e 



 ا دیس E لومأم بس _هوومس نوا

 هک هتنوم مادام هموق حق ایش قج هلو ا دنسهزب هدنان وپ هکی دل اف  هلیقاب

 2 هسداوک هتنوم مادامردس وتکم دلو !شمزاب۵هردنول قیاسهحورپ

 هنردا هلی رات یر كنسکنرذ ناسین یسد دالیمهنس ( ۱۷۱۷ )یروک ذم
 داعولوص |هدهنر د| قیفیکی شا تفولو هروک هنلًأم یاضتقمبولوا شمزاد

 ترا هنسیییخ ندنا ارظن هنسلوا شمیک هنمکحتعنص ع ون رپ هکلبو
 لح اد هنت تیابطیسهدامیتآورونلوا مکحهن ودنا یراحهدهنرداهداموب

 لصوصخ وب هدهنردا مدقم ندر ه هیلعتلودكنا« نداب وروا هدب واوا

 ۳ رف ردشلوا نوع ندرر استخاصعب ینپدلوادوحوم

 3 رد رلوهح یداجات فک و

 لب وتکمناوارکذ ك نوکه توم مادام موق دن عدم حاضباو تابا

 ۱ رووا رب رشوتدث هلحوب یسهجرت

 4 یس هجرت تروص روك. ذمبوتکم

 !یزکفلتم وب هداروبتاذ اب هکعهملب وسیشرپ هرس دن ضا مهاوللع
 هداروب یلع لهج ج نالوا یوعو هبقاعلا شو تباغ هد رم مزب رر دتا نو

 اروب ردخلوا یشرب نس رر نوتبنوتب هلبعارمخاشدارب روشلوارهبعتیشآ
 کد کیرلف اعص یی دش زا بود ا ذات !تعنصین وب هکر اورلنیداق قاطرب
 .دشیابحا رامدا ها هک هل وش راد اا رحا هدننآلولبا هدناصقز رک هم

 .رفت بودن اتیعجو راردبا راسفتسا ویدنیسمزتسا قعالثآ بوردنوک
 "رب یراقرابتخارب هدنراک دتا عامنجاهب رب یشکی تلا نوا شب نوا مات رار دیک

 >ارج یک كنب رب ندرلناوا شمراتیچ كچ والا دنع ا یغوبق
 و رد ۱ لاو تسندسک ره واد نیسرسا قعالشآ ندک ر یمط یتنف بوز روتک

 روا رولیهلوا ردق یسیجآ قمرطرب قحا یسیجآ هکر ادیرمطلوا هروک
 اتقیغوبفزوج مرا رپ ھنب رزواو ردیااقلا تحارجردق یکیدلیب هلاك هنکا

 8 اتاس سن E س یک ها



 موق مس یکی دغ ارت یخدی رانا و 3۶ شعر نمر اقیج كع چ ید رب راتلو
 قرهشارغوا هللا بب راج زواج * یب هنس یر کپ هنن رزوا كونو شل اه زجرخ
 هژاسر عرب اداک وب هدنسهنس ( ۱۲۱۴ ) ر بودن جارا یتسشنآك

 هنادیم نسدشآ كنا لر تسوک رب ف تولک ه هردنول هالغلا و شا فیلآ

 شرب واناطع قوجك ندنفرط قود هملکنا هتسودنک ندنشتلوا شا و

 راشن اد نم ابولوا رشت یسشآ-كنما قر هل وا هجرت هنا سا ره یش هاتر

 یسهداعی لصاتطا ¥ ردشعلوا اظعا راناشدەت ودشک ی ید ندو را

 نکیا ندنلسق تایلع یداععونرب هلا روهظ هددناعتلود كلاما دت
 شود رز ادتنااما * ردشلوا تعنص عونرپ رانا هت ابط هدان وزو
 ادت ایوب رلضعب ردنشمام هنلوب هح نامولعم ر ادهرلاروب شعلوت لص

 هتحرد هرو کتک الم تاور هدهتسلا رازدنا تاوز واد شلو رلب 3

 هب ۀیلعرد یس ر ندرلن هکر دش ارو مط ندن ر اکر وب ی وطن اا دت | درایو

 هلن وب هدرز كلع وب هلکع | یداصن هنکل هتسخ كەچ نغلاص ۱ رب هک

 نامی هدنراتهر اب كرلنب وجه ارس ن دنن د٤ ¢ رلکشا و وان

 ته یخدوبهن رزو اكنا زرالیشآ یرلتجوج هنسره ولا نشا ندکصت

 نیرو e رج وب ق را شب را

 و کس راتوا وب ۴ ی

 0 ید قو یسیدرف
  روهطهدنرب ندنرلتلم یبروکو هزاناو سکرچ هروک دم تتت یخ دزلبص#

 هروکذ «لئاق هکزوحر دلک د مولعم ییددلوا شاوب یسفدق درا و طاق

 نالوا هكا هو هسا ڪچ بواد كول هلتسارتشو هاو

 بولازا کرار كنو ردت دو ونک هفت هنرن راج كز دب اةلاز ان زی

 رارداتیاوز ولد ردرلْشوب یتعلص ون ردنا شسته هلت رالواروبح دا ۱

 هلو موووب هکوبلاخ تولوا ت تعنصر هل وبالاخ دنیا موف رعماوقا نکال

 هل 1ق رده یعص ییددلوب هلا یرحو شفت ۳.۳ وزو ةةعاتسا“ لات

 ماوقا هعْسد ندقدذل وا an ہاسه رحارپ ىنعا سوما رفو كر نوت نوت هدو
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 عاص وعم وب ارط هنن رالاحیکیدعت رکو کەدنامزلوالرک كن ەموقر

 و



TA a A را ۶۳ روت 

 wra صالخ ندنکل | هّتسخ كاج قره دشواص
 هتنوم مادام نالو | یسهحوز كنب | هلکنا قم هددیلع ت تلودوت

 و و هرج یتدهدزغوحوح یدنکق ج بودا هدهاشم یتنانسحم كلوب

 لا رب رک بوتکم هعطقرپ ۵ هتلکنا هدنسهب ریه هنسزوتوازون كي راد
 اف طراس,تیفیک هلیسلو | شهدها نم ییذانم هب رکا یدل ی د هد هزلکناو

 هد هسداش م وا قیدصنو ِلوبفندنفرط یسابطااب وروا قر هلوارمشتنمید

 وشراف هب یھلا رحا يا حالع هکل هتسخ ییوعربنالک هل فرطنم هلب وہ
 التسدلاهااپ وروا هدرجالوامانبهنعپدنلوا ضارتعاندفرطرلساب اب وب دردکلک |

 انف هکلب و زراقب هل رظذزمن د هرلندنازب وج بويع |لوبقیییشآ کا |
 هسسار دالبشآیدالوا مکر هیراتلودا وروا هاو ءا % یدبآررروک بحاو

 کص نکل ٭  يدرردبا ارجا هیفطل ماعم كرر و هیطع رادقمرب |
 داملا ناخن نکل هتسخ ڪچ وردا هدهاشم اپ كنشآس کره

 بودی لوبقیم هجری ا فارعا يغب لوا !ودر, سلروپ ناسحاند هيلا |
 ِ ردرلشم الثا هوم الیشآ | ب رقجوج هلرفربص رها شرط

 ,رافلوم صعب یکرتلو هد هسیاراشلباددرت هدببوپ یخدرازسنارف هد مما لوا
 دن هنس ۸۱۱۷۲ ) قر هثلوا هدهاشم یعفانم هب رکاب بو دا جی ورت یول

 دبس ارجا مولا ىلع هلغملوا قيدصت ید هدنناک# هسئارف

 SE رڊرلښم با تردایم

 دن رطقلود هدنرلج ران نایعط زوبكی پب ط یا ندنسایط | هملکنا

 رب نیش بدعب هلتلیط اعاصبوتلوب روم ام هوم را یتسلاها | شه

 هو لع كيج هموق رج اھا هدک دّتسا قجا بم ندینبآ هرلیلب وک

 یکیدلیا رابیتپا هکتا فر رعت یکصج رانا موق رم بیبطولب رات د ردیش
 اد ود اروهظ هدنسهلراکتب ا مزب یکی دد كنوپ یرایضعب ندنرل کا هدوریص

 زوسوب_* رات د نوسلوارانابچ ناقیچ هلتبارمس هن راټمراپ لنابوچ
 ۳ ودیو شیش#لا هب هدام دی بوداب بلح یتفد رد تموق رح بط

 کر کم شەروكى م کل كهچررب هدنرلقمراب كن هموق ره"یلاهاهدکد تارظن

 هلا بم رعتر 5 ؟ر ولیغاص یرلفجر ابق ج نیل : اروهطهدن رله« كرلکنیا

 رب دوخابو هنب راک مچ نالواهدنراتهراب ك kn ناغاصيرلوص بولیشد

 ۱ E نج ا اهن د هی ابصا هن ا ناه یر دوس



 هدست

 2 ید مس حسب سس

ETEرول یتاسنا لقب  Jنهروآ تر ین رغهدرلا  

 نم ها یشرب هق 3

 یابطالرکو ندنانوب یابطالرک هک هنب را راتزویجوا كنه وب ترم
 یزاتم كم السا یابطا بویمزابیشرپ ر اد هنکل هتسخ كچ یسیرپندیززو

 رکب ؛ وب اادرکز نی د#نالوایزارفرسودنلبس كن یک هدر راتزویچواو
 ندا ممظنت نب راهناخ هتسخ یی یی راناتسرام دادی هدعب و یر هک یزار

 تشک ژواک ندزو ینندلوا شعا فلت راد هتکحو نوٽف عاونا ردوب

 ردرناددنتلعلهچیدیس ر ,كرلياتکو ب بولوا ندبط عینک !تالئاسر

 كصجادتب الا هتشا ردشعآ تافو هدنس هنسیم یی زویجوا هیلاراشم مکح
 داتا یلعو ۰ کشتن بولوایزارمک>ویشا نداثح راد ءّلع

 ردشمزابراث حک راداکوب

 یشر ا هتلعو ن هرکی اراک ردقوب هل نوج ارلتلع یتد | كيانک> ی امیق

 هنسكي دوخاب و زوب زوعطابطا ضعب هیلعءانن بولوا بی رغ مارب یرامامزا
 بهاذ هنسلوا تلعر شاب اروهظ هرکصندنا هدب ویلوا كاهتسخوب مدقا
 دوحومرلتلع ده نالوا ثداحندهرکص هدب ويلو ادوجوم لصالا قورا بدلوا

 هرکصْدراخم راتلوا قرهلوا ندلیبقوب خد قلع كىچ ندنفیدلوا مولمو

 نيج # * رئاوا داععاسا هدکب روکذم لوق هلغلوا لعح یسلوا تداح

 مدقع هتسردق وب زون نکسندن وب هک راد لو ول جدی زدانتعاكتسیلاه
 هرمصب ندیک بولک هنن رهش نوطناق نکناقو یکل هتسخ كعج هدنیح

 امدعم ید هدا او # رزرو هد اعدا ود یدلنا تیار ندر

 لصاح طالتخا هل زولاب ورو  هرکصنندنفشکنلوق نکی آق وب قلع كچ
 یل هتسخ كهعجولت دش هدتروص كدلروکه درب رب ج هی دهداروا هدقدلوا

 هنره * رد ورم کودبا شاوا عباض سوفن قوچكب كردیا روهظ
 دعوفو تاغا قوج كب هنس رهندهروک ذم تلعوربند هم ولعم ¿ نيس هسل |لاح

 یدلبا صالخ ند هیلب وب ینایبص یروهظ كنتعنصیشآ کیا هدکملک
 كعج فیفخ هک هل وش بواوا هد هسورح تلا٤ یروهظادتبا كنشآ

 رب وص كن رکعت نالوا شاوطو شمرابف كراقجوچ نالواشمراعیچ
 یب وص لوا بوریج اوف كضجوجر شمام راقيچ كەچ زونهو بولا
 یاب و قجوچ لوا هلکنا بوغیچ قجرابقرب هدر یراکدلبا یشآ كرروس

 ETT ت مجد
 ERIS تی

 YEE و س ےس یاس



 ۳9 ETT وندنشدالتاب | کس یسیدنتیصوص

 كررىصةلركو لادن ؟ ندنرلقدلوا فرشم هنا رخ رارصق نالوا

 اقر هلترشابع هت رار یشات ندکعا قلعت هینبت "هدارا هنصوصخ

 دف كنیدنفا تنم روهشم نددسردم راد اکو ردشلوب ماتخ هدف رظ

 امت (عرتشن ( یدنلوادع لعوب کربت جرات عرصم يکب دشا

 ois وجد نادسوت هد سم

 5 یرلفدرانیج كعچ كناکدازیهش هلبا ناطلس هطاف ۲

 ۳ 71 ناطلس همطاف نالوا شاک هباند هدنمرگ یس دنس یدب نانسقط |

 هاف نوک ی جوا كامرحبور افیچ كج هدا ئاو یتارضح ناک دازهش
 فافا یلاعت هقطاب راهدارهشاما یدلبا تافو ندهروک دم تلع ناطاس

 زدمرب یدلروب ناسحایس هب اب لوپناتسا هب یدنها هللاربخ یاب ےکح هلل وب

 گاو امیر نونارغوا هن هروک ذم تاع یخ د نایلس ناطاس هدارهش کص

 ردشلنا تافو ینوک یجت د رها

 < یروهطتیفیک كنتعنصیث ا هلب !تامرفح ضصعا راو هنتلع ك ڪچ %
 لک ہرامح هکر ر هدنرعسکر ه ا رک | هدهساراو نایمراتتج کج اردا

 مدهدنابصمامدابطایامدق ضعب هدنقابسنابب یتمگ>و بیس كنوببولوا
 ت كع اعفد تە بط هعیفرو همطر تالضف ندا دلوت ندنسا هل :|صیح

 ۵ مد عاهدنالا دعب بوقیح راقج رابقوب هد هیناسا نادبا. لاحرهب یتیم

 3 رابدد رولک توقو توفص .
 :دیسیلاها یحبومعل وب تلعودهدنعقاوم ضعبكن داوس هلب!قادونراقما

 دكيلفا هدنوب هسرولبفان اکود شه رراتبح كچ هدر اکدتار کر 4 هریاس

 دنسافا كن یصاعم یابطا ضعل هدفساا رواک مز ال ا یملمس

 وههروکذ م تلع هکنوج یسماملود هد دموق مع ما جد و تاع ۱

 : تولوا ندرلتاع نالوا یراس هنن راوج یلاعت هلل انڌا هلباراشتنا

 نوا قفصم تیارس تھک ندنشدلوا هلعو تیعج دسلا هد هموق رح

 لالداک وب ید یراهراقیح كعج هدرافدلوا تیعجلخادیسلاهار دین

 1 هنغودلوا تال هتسخرب یو هدنابرص هرو لم تلع هدنروصوت ردنا

 رافیج هلعف یدادعتباوب ید تیارتس تولوا دادعتسار هدشعوط

 < ع#



 اقای ك
 ۱ تا وای م اک ا رج ادا ا

 ۱ تیفیک هل 5 دوز هضم یارچا هل رع بار غوا هل و ردراشلاقرسا 3

 هکر د راشلوا برس ةن هاک تن ی لصا ندا تم ندنچا زما

 وع نفر نی تب وای موجب هذهلاخا

 )۳ ا ۳ ی و دد

 بولوادوجوم هلب | ضرا دوجو دعبس ند اهم هکر دشع درلیض هور راش اب

 هدنتفومالسلاهیلع مدا ترمضحیخدییار ها ندضراور دهدانو و شنا ماد

 جارهسایداعم عالسلا هیلعح ون نتتفا نافوطلادع و ردنا اضتقاقلوا

 ی رول هدامدق 2 راوت e کک ۳ هلا

 53 دو قب قرغ يا ا نسج

 ا ۳ e جم ی ا هدر نشا

 يش ارقار تاو یوکتاتساقرهاوارو دندنوب امه یاخود ىديشلراقي
 تدشندنغددلوا سا ت او بودا یقداصت هن : هنیروف" هدنغیحا یسهطا

 ۱ رب و قرهلوا هج راب کا یتروص نالسرا ىکەدنشاب بوم هنابط دیطالت

 ۱ | فقاوەلاوحا وف هدق دلاو قم یمهجراپ رکی ددر هشود هرککد یم چی

 اا د هک نادوپقنسح هده یار
 ۱ دو تم راکت عفدنم

 : سا٤ هزکد هچ راب ناناو | رکدهلئروصوب بوروک ا ۹ وا عضو نا

 لواوبوجا رهجرف هد هوس هلکک ود ینهنیفس نر لډ دحایص قر هلو

 راشلواقرغتارفنو مزالمونآ دوقراز هلا ۸و بولوطوص ندرهجرف

 هما را هغلاط قره رب 1 نا ۳۹ كشوک نالوا هدنرزوا هتروک طق

 هلتروص وب ید یجویلق رفن رکن ت ید نانو هدنرزواو شوق هل ای

 رد راشلوب صال

 # رم 7 راح اس

 9 9 ردن 3 ۱

 ۱ دات ورا لا هوم ردن وی سمروپ ا با

 ۳ س ۰ رم هوم موم مک روش چ

 د

se ect تا hot AÛ gima Silas shiner ی شم هد و SAE 

 ۳2 ۳ و رپ



 هد ۳۳ 3 7 رن بوک وضو دا 4تا 1

 رواینندءبیل نف هکر دتعنصوب ||

ک تواوارلت ولیم دل هصالخ كن وو
 ا كو هشال وا ملس ق ی

RRS 

 ت اض یک یکیدتنانوکن هلناهیفبظ ترارخ دند قوح شک و نوتا |

 هلا هبط تعا ص هدهنناوبح نانا ار ز رولت هلک هدوجنو یخ هللا هیکح

 هدنانابنو هلازاو عقر ض رح غاونا نالوا ض راقبوئلوا تافرصتنوک ا توک
 راتناور اعشاو راهزا هللاا هب رت هنوکر اشویشا هرزوا یسهدعاق همانتحالف

 جالع ید هصقان ندعم نیک كن رولهلوا اخل و لقن هلاح رک, دندلاحرب

 تروطصهلرب هلازا یلعنالوا شاخ هلبسح عقوم یفارحاهدنوکن قرهئاوا
 تاوادم قلعت هتعربط تاکاحو هنگ > رسم اورولوا نکع قمردلوب نس هلاک
 ترارح كن هجاجد ےک هتن ردهقاو هدداسفو نوک *هناخراکوب تارعپادتو ۱

 هده رمصراند نکیآ یغیبطلعف قوا ادیب هجباننو ندهضیب لس هنضاخ |
 ردیعانص لعفرب هیبش هب یتبطلعف یراکدتا ادیب هحاعید هدنحما رانورف ||

 ید هلبایغانصلعف هضفو بهذ نالو | نوکتعهل |یچ.بظلعف یخدهدناداعم ۱
 مظدتلانع هناش یلاقت دیلاوفو نواک با عدبموردلبافكک هدوحو ||

 یاو ییهرهاطهدام نالوا دعتسم هغلوا هضفوبهذ یراترضح دلعلاو

 قلخ هوحولالک ۱یلنع هدننس ناداسعه یی هلتعاف "هداط ندا لیکن وراجع

 تلعلصقان ندعم دلل نام: هما تاکاح 0 یدل لعفتبوشنا او |
 ریسک ا اک وب هکر دشمردلب هنندابع صاوخ یجالع كحدناهلاژا یتناصقت ||

 ینو هر تواوا ندنابق تارادعم هیمکځ ¿ن نون ین نیست ح

 توان اعذا تفیدلو ارتنر هدنرلن اب وکو  یوعدیخدینعوقوران ااهاردنا تابنا"

  تشقحنذن رب هلعلوا هدننر وص هیت وز ال ارلد اتک راقد زانامطو ارىن ءتو

 .نالکه وا تب اورول قند هتک و عوقو کانهنسزواو رماهنا و هدافتنناهدارم

 ا لوا لوک ۳ رهادشل وب للدار قدس نو هد ولوم ر٬ تاناکح ضعف:

 م "زلاعاالصا هتااؤرۆب ندن لگد روک لاح یتفتصوب هشبا رکا كزاتلوا
 ردشلوا هل ارهم یقجابوبع | حرج یناناورود خد ی راض غب ورازا ا

 رول هلو ها هب اخور وق قم بویلوانکع هلتعتسو رب یدامحباقاری
 . ها لاح هنره * راراقاب هل رظن حا هزرک ایک نالوآ هناتموب ۳

 ی اب و ی ی ی ااا
 ٭ یخد



SS۱۳ ا چی فطر یا  

 تفیفح ا هدلاح ا حراخ ل تلر IT فضاو و

 ياو تب هنیح -روعنالوا دقلالس او ندنخادلوا شعاثص 72۵ ا

 هراتبچ هرشط ند هفیظو و دصس راد یربتف هماخ راکرپ اضعب هتي
 ضصعل نالوا هدنعح نایندعم راک یامدق جد هدماقعوب 9 ؟

 یدناوا رادتا هننابیآهجورب كن زهعلاط

 . < یتایلوا كنلاعا و یعیفح تندعم % 0

 هویج ی الة نوشژو رو رقاب شک نوتلا یی رک | كنامح ی امد
 زرد رد نابمو فلا ا یراتتشحو عونودص*ییراسج كنم راد ۳

 ضراوع تولوا ده یرلتقبقحو عون كن هروک ذه نداعم یدرلیطعت و

 لاح قناقح بلق هصمکح هکنوحو ## رردبا اعدا ودر درام هل 2

 و ف sl شک ونوتلا هلتعنصو نف هروک هلوا لوق ندتیدلوا

 هعسانعف قیا شک و نول اامک نالوا لئاقهلوقوب یک انس نیا یلعوب ا هيلع
 رلناوا بها بنا لوقاما × ردراشیا لاطباو راکنا ییابیک مع نالوا
 یتجالعوهراح كو هلغلو ان کیم یارک مک رو

 قاب کو نوتلا هلا هب وايهک نایلع مزون 7

 شازارلباتکق وج كب رتاداک و رد اروهظایم ۲ نفنالوات راند
 2 ساقه كرد افت راه هر هلیس دوس هب رج یو دریک من :

 یناکما [تروص بودنایوعدیعوو و كلون راندا كولش هکنسوپ ۱

 هیت ه هدضرا مد نالوا ندعمجرلصالا هکزرب دهل وب هد

 هدهلو اط:هروهد بود ادل وت هرزوا كغ بسک تیهذنالوا ی هیلاکتروص

 یترارح كعفومرک اورولو ا بهذ هلتر ارح هجر د قف اوم نجا: زهوزولوباهووشت
 هرؤك هنذا ما !ندیندعم حازم لادتعا هسارلوا هدنس هجر د بولطم لادتعا

 _ هلبیسهضراعرب یک یطب رفتو طارفا كتب وطرو تدورب وتسوبن و ترار
 راسا ویالق دوخا شک تویم هلو یس هحرد تنهذو بوبعهلوا لصاوهٌک

 هژل.تهح یدبازت دوخا صقاتت كرار >هجرد هک هلن وش *رولوا ن

 دوتیمات از هل بس قاحا تدش دوخاب وج? ذ مدعاهروک هنفارحا نالوا

 رولوا هصو ۵ نمد !ارولوا نوتسم ها دنعم تدورببویم هشب رباك یتیداوا

 3 قازحاهب ده د تبوطر ترک و روا و! نوش روق هل | هطرفم تسوس وتډورپ 3

 دم 3 اوعر اعم هلادتعا لومو اذکهو رولوا سان هسرووا لوتس تراز



1 
 تسنیم در

 ب 9 ط N لالصحاو ا 7 شزوس ا u یونس 1

 | ناف كندعمویاریغو قرف كنب رلاروبنکلردب ابا ایکرت هدنروصوت بولوا 1

 س س

 رد رظدتنمو لومآمندهبلا
وب ماتخ یتارب ۳ "هصالخ كفصاو #

 i . , یدل

 ید اوو هبنیغ ترصذ با احهدرا هجر د هن يفر كملاظم

 .لباقوجت ساف هح ص ظرب یک هیمودو قلاع | ندعم طوف ردن دناپسم

 .هدشلاعاندعم هب رنا نالو !ندنبهعبق تاداع كراتقولواعقاولایفرولی هلوا

 أ | كندعمندنوب قجما رولوا جی رص طر دنتحارقف هدلاع یتددنلوا ۱ رجا د

 :تعارزهدیلاوطو اارب زیدر ولک مزال یعف د كنه رغذا هکلپ ویکی ا باج |یعفر

 . ید رلثلوا تعارز لهاو یادواره فرح تب EE هدب ويعا

 ۲ ندلنوتب روم ەك وبا !احو مولعم یراف دروط سوب هدرلتفوقوح ك كن دیس

 | لاها قرلوایکمایرللا كنبلاها هلسهجو رمکید نایب مدقاندنوب یش
 تور ^ هنسنلاهاو ت بد رو هتک اع ردقلوا هس ارولب رب دتلّسا هداب زردعت

 | هلیوبقرهیلوا ES A E E تکو

EN۱ ؛ بجوم فا كجمدی رود هد 1۷ هرلاروا هدنلب اقم  
 1 | هدافتساولتیلک تلود قدي . نح نادت رود هو و رولوا شلوآ تب روو تور

 تهح كيفک و A لع ءاش ردرلیش وام وب ا دهگ ن تادراوەاودورلىا

 باچا كا عفد ینر طم
 یف ران مفرایلک ن رکر دبا

 | ہکردواب تولوا انعم

 | یی یر رکید یان ینلدروف كن رب , هلهجوینیدلو | ندنرا هنس رغ تا داع

 | دوخا و ر درلشمعس Eee هدننعک ضرع یارحا نکیآمزال كعالاکا

 | كندعمر ر ر دراشم ام هلو تو هک وشو دیکلم عفانم ۱ ن

 | هکردع يکلنيکنز كندعملوا یرب قج هنلوا فقوت هدنلاعا مدعولاعا
 | مزال قاري عت هلضف رکصذدکد ر و یتفراصم كنب هلع هدنتر وص یلاغا

 | یفراصم یتالصاحرک !اما رواوا هدنروصوب یسهدناف هج مو تلودورولک
 جی رص مطرب هدنسه اثم هيمو دو ج دهب رغداو بويل وا هدنافەدنلاعا هسا تز وو

 ۳ يوا تورو روح و یار تب اعا رومی لوا شک

 ۱ و eR ا و رها نا اینها قرفوا



 بت ۱ ا

 سرد ندنسرابع (هآ یناتلانفلآ ) كاوطم هدنلناوا كمارطا م رکا
 یایکسالاب رامز الم هدا زندشتلا بوتلوا ارجا یناصها سزور لر هلم رتسوک

 يدنفادجش یودبشراهج روهشم یر ندراناب ووا نارا داوا سرد
 ردشلوا ندروردص یراهرکصاهدو یلیکو سرد ارخؤم هک یدیآ

 4 ییفر كن راندسولتکرب وربقزوب 1
 ولتکر هدنغاهس هدکنو رق زوب هدنعام» یرهشکب ق هنلاانامرق

 یرایضعب ندتلود لاجر هدع-وموا بود ا روهظ مدقم هنس چاقر یرازدعم
 نانلوارک ذیرف ضعبعقاو هدراوح لص ہلال یھت لکا ور یب رللاعا

 هز E هلا بصد قیماندعم لو قر درا ا ما رانا

 مب یورضننزود ا را دا

 یلاعا 4 e اوار ارک ذ هيلعءاش ته هغتلواسح دی ایصع تاکرح

 هرعفرب ول درشبم از ا زاس یاموتو و ید قا و

 هب هروک دم تالاا هل همان شوم راز امور کو ب یس هصالخردشغ ار رحت

 نایعاوةاضو ردنا هژ.سو یول وندنکی داک هدناحرط دخ ا هسکییلازویکیا |

 یبا مور یاوره ندنراک دا, اهو الع نلثمرب روک ذم غلب« نوعا یراودنکی خد
 یتیراقداواهدقفلوا ع رع هسکز ویشب تکلم تار هگ دا ویلوتسم هنتلانا

 روم رش : اوا زا هعوح ۶ دار E ورک

e E 1نیم اشو  

 قتحبودا لست هل.عفر كن دیمودو لاحرد كرد, الوبق ددرت الب یی هعفات ۱

 ضعي رصعنارمک قناش ا نام سردم نانا ود یسلاو یا مور هدعسوموا ۱

 هبلا رایشم ردص نکیشعا ما لا تسامب گاو نف ط٠ هل دعو زل

 هّرتسلس هدننیقع ییفر كن هروک ذم هسیمودق ءلر هل رتسوک تاب ندیورط

 ید هلیعفر كن هدحنداعموب یدیشاک هروهظ هییغترصنرب یک یناحوتف |



 ید دا ر ا د

 ین .rd O و
O:متر  

KEF 

 شن لکم ات تافو نوک ی حج ادیعندهب امت اعیدنف كم نايل ی 7 اشن ۱

 شابو هب ید ن رج یناماتف دو هب یدنفا یی ناعلس نالوا ییمارفد

 ۰ هرگحذت كو افناس یس هبساحت یلوطاناو ا ر دیبا
 E یدئلوا هیحوت هر یدنقا هللادعس یرونا

1 EET 
 ارو كس هيلا راشم یافوتم هرزوا یر رع كندنفا فصاو خروم

 هدنخ رات حواییلا بود ادا وت ندننلص گكناشاب رکب هحوف ر زو هدنح رات .

 قوجكب هليل ره "نامزو تقو "یداغو ایج تاش فاقوا كحوک 1

 لولا ساسلصانع بولوایشاشواح هدنتفوقاراشخا هأب ارو د یرلیصتم

 ثکم لوط نالوبعوقو اضتقالابسح هدنوامه ناوند هلغلواالتبم هنتلع

 هیشاشر یارجایشان ندلوب سابتحا نالواعقاو یرورض یشان ندفقوتو .
 هحرک (هدناهیحوت تود لوح ه هناثم تلع قلع كرد ار حاوشباشیلشدن 

 قلع ییددلوا التم هد هسا شلوا یجاشت هدعب و لوا هحانزور هلبالرع
 رر هجور قرهلو داندزا  aی بصنم عادو ۳

 متهم ا ی هس ؟غرولوا تادرب راقو تحاصورادند مت سه و قداص

 یدارعا یدصد الصا هروم | هراکمو

 3 < دم ناطلس «دارهش توف #
 | تیرصندج ناطلس هدارهش نالواشک هناند هدنلاوشیسهنسیلاناسفط
 | عقاو هدنسوپو ےب as تافو یو یجزوتطنوا كن هد ایذ

 ۱ ۱ یدنلوا نفد هد دج هبرت

 ۱ € هنس $
 لب كنبیکر ت( نی دلار هظ) هلرذنآ (محرل نج را نیلاعلاب ر ةد
 1 روملار یروک دهتنکرتو ا هلیسع ا قفاوت هلن دج لابس

 1 . روئلوارب رګ هدرز ندنغیدلوا شع ااشدا هقيطا ةعطور یدنفا فصاو

 دم دعطق ول

 ۱ 3۴ ی كشر خاش رول وا عطق %3 هلا نوعا هلا مالسا غيت *

 را یدک ندلارهط ار زكخرفلابنیونوب »
 ناجا عوفو #

CE 



 یدلواییبتهرکد دن كود یدنفا یکدم یسج هسا چاق اهن الرغبه | ۱

 ٭ ینیدنلوا نن كئیدضا مهار اقبسا مالسالاحش ل |
 ندیم ںولوارشک یحاولو ع ابتا كن دنفا كب ےھارپ اقبسا مالسالا شت ۱

 ییالوطندنراقدلوا مورحنددناوءودناوف یراق دل وا فو ام هلیبسح یلاصقتا ||
 هن رلکدتا ترشابم هکع!ثح عوضوم یلود بیاعمو یواسم لعق لع |

 ۱ طابتحا اط زر نالواتس لابقاهدلاح بدل اواتاو ر مظعتم ید یسودنکو
۱ 
| ١ 
 رداصرازوس یلقانوةوط ضب ندنناسل ر همعازارمحا ندنطالتخا كراراک ||
 كنهدعقلایذ هلکلک مزالیدبعیت ندلوبناتس یافصاارادنیم هتکیدلک هوا | |

 یدناوا:الحاو ینن «یروکنآ نالوا یراقاهن را نوک ینو

 ناسکس هحاع لرعلادعب بولو!نوک وا ناسکس یر بنات تشق تدع ||
 ردند هب رغ نایفافتا یوقو یسالحاو فن٥ هرکصندتماقآ نوکحوا" :

 مزال ینلوا اوزنا ربک شوک ناهزر یجدكکب نطصم یرلمود هدانناوب أ

 هلتماقا .دهناخحاس یتیدلوا هدقلوا نکاس هلباراجما هدنن وک رجا هلکلک |
 یدلروس هدارا ئس زم زارنحاو تلر ء ندطالتخا هقلخ )

 كب هارپ ۱ هبل اراشم یخدافا دجا یراق ندنرلشاب یو لاعاد

 نالوا یسأر طةسم هدروکذم موب قرەنلوادع ندنناب وسنم كن دنفا

 یدنلوا بی رغنو ین هراصح هرو
 هب ودنکو بویلو|یضارونافه مضاح لاحاغایلعنابراسند هصاخ نار وشها
 ندنلاحوللو رویملواتباعرهنف>و رویا یر دقاب وک هدب ورب ودوجووْتیمآ |
 ناب زدروهداروب هداروش نتمذمو لصف كل و درابکو لاجر هدنفایستیاکش ضرع|
 یدنلواالجاو نت ةتسمرب رحرقاس هل اذخا بقع ردخدلو ندنکیدلکهدیآ ۱

 اشا ىلع حرة تافو دم 1

 هت داعسر دهد ها یذ لئاوایمخیافوكناشأب لیعحرف یظفاحصقجوغوص |
 هرشناو نیعت ین قحوعوص اثار ىلع ییهرحا | نیدناربمرمم هلغلو |" دراو: (

 اشاب م ەي هلا راشم ید Ak هنس دی جو رب یا ||

 صا ردشلوا E 5 ۱ ی E ا اراتمدخ ویب 1

 ردعحهئاوا نام اس هدا داح اوا

 اس یاو ت ا - نم تا د

 0 هر



+ 
 هک هجرت #

 اوتو تماما ردق سر یکی لا er هيلا راشمیافوت

 1 بولوا نا كنم دنفا نجرادبع نالوا شلیات 1 نکیا مور ردص
 3 :نواقرەلوا نردمهدنح رات یل او دلوتمهدنل اوش یس هنس یک ازوئوارزو

 نا یونرطو للوتیلکو راصطزوک و رادکساو یلح یا یرادقمنس
 هل ی هاب هنر دالدرعا ادعب وشلوا یپمالم بلح دن ران شع وشلو

 ی ریا

 جاق بولا یسهناپیلباموز ناوک شب اصولا
E aتابش یسهنس زومط ناسقط وبشا یدیشلوا  

 1 هلساضتق اهاج بح نالوا نده یا تیهام * هم ز ال 0 نییالوا

e Eواش جلاء در  ppرن  

 ۱ ی املا و اخر اع هرسصع ناسل لاس ندرورضورک

 1 ۳ لزع كندنفا فیت دجنا لاعردص یادنهک ۾

 اهات صوضخم هحوت هدنمح كن دنفا فیظن دجا یلاع ردص یاد
 اه هنکوا كناوذ قوچرب شثلو رادکما هد هيلع تلود هددهسلا لاکرب

 و قاخ ینیدوعصهنب دنسقلادنهک نالواتلو دلاجر بصانمیاهتنم
 تافطا كقب رح ندیا روهظ هدنشاب رلیعخوا هداوب هدلاح یراکدروک

 وبس وشراق هن زویانلعویدیدع | ماعناو شخ هرایجابولوط هل | لس اک
 هدعع "ایدی هتک ا ا رمضح مع ی رلک دنا

 ۳ كب یدبع لوا روخاریم الا دن اشا دڅرادناود و

 وتوم سانلانیب هدصوصخرپ لده ۍدعشو هنفیدنلوب ندزبحتو نیعت
 دعوی اصردصیادنهک ءانب هنکو د ایران رهشمولعم ینیدلوا ثح

 او یدنلو بصنیشابشواجیدنفا قطصم یه الو یف هناس هر یدمقا

 د وا ظوظح مظعا ردص ندشاکرح ضعب كن دنا یروبا Er وقت

Ea 

Eیک ر و  



4 Ss 
PETE هیجوآ نوک ی نوا هایی لات هاش 

 ایا لیلخناللوب هرزوا تماقا دنس هناخ دعاقت هج ور هدواوایران ن رهشزا تگ

  4ردشملک تانعو هج وت ترازو هبتر ینوکی ج دردیمرکب كموق رماه هنس

 ینیداوا ماهماو هعطاتم كربمزا هللا سیرق ال <
 ندکدک بلاغ هندارپ |قرصم كن هبلعتلو د هلیدسح قلوا یداعمژآ مس

 قافراصم ۳ زا نالک كوا نییعلو بصد طاتحالا لجال هم و

 یبترتاعودولتیلک هل اد هسه رگ ""هوکنالوا مگ نکنم فو ا كنادعاو

  ۲ا باج ا یعلو تا دراو هلضذ ندهیلعع تافرصد ضعب قاظح

 ھنن . رایلاطماهسا جورب ینللصحنادآ هدنروشم سااحنانلوا دمع هع دوا

 اغوداضتفالایدل هللا ظفح هدلحم رب غلابم نالوا لصاح بوتلوا تخور

 ندآقعا یدیشلوا کر هحر ۴۹ | یصوصخ یوا قرص هثر ما

 ندرساق "یاورت تواوا ارل هسک قوحر ند هراغتمهدنفانک او فار ار طا نفاس

 هنغرد لوب لمح یرانایغط كز هلو وب ناهزدعب ولو هجر دقت ینددلوآ لا

 ربمزانانلوادیقصاخ هرامظعا ردص قر هوا لودع ندروک ذم یر ف
 نادنآ قرەنلو | تخورف هلب رابتعا ماهسا ی یرم زاربغ ید شات ا قو

 لد هرمز ایسهزناچیسهرب جرتهش کیو ب بمب رک یربم زاربغکالذک ی الصح

 ید ی کن ؛ زود سا رف ویدنلقنییعل صاخاددع هرلبظعاردص هر زو!قلوا

 هلیجر د یط ورشنالوب ماظ:بولوا را تعا ۳ ج واییارهزاو و
 ىد كب ترد نالوا لصاح هدقدنلوا تخورف هن ربلاط رپ رها اب یز ها

 ةناها هرزوا یوا ج رخ هات ود روما ضتقالا یدل هسک لار ل

 یدناو | ظفح هدهنأص ر

  # 1دک یدنفا هللا ءاطع مالسالا حش تافو

 یھ لانو | كم رکع لاوش هامیدنفا ك ها ءامع دچنا هداز رع مالسالا حق

 هدنفب رش عاج حاف هرزوا داتعم یزاع هلک اتافو یسهگیستربار راز

 یدناوا نود هب هی > ییددلوا شعاراضحا نر | رایعفدص !دالا دو

 ا یردنالوابقارتشالاتفاو 0 نبا مور اقباسو

 دنحوت هیمالسا یر وک یاص ی در . نو | موفق رم هام + یدنف

 شد ورد نالوا “اف لوب RD ا یفارشا ت تیا قت ںو: وا

 یدالو هجو هب یدنفا دم دب ۱



 وا دن e هنسهدهعو ا اندام نوردنا هراز ازو هر

 u ۲۳۹ ن رومآ-ندلوپ لوصو بی هارونهو

 فرار ھىد نر کنم یسرک زونهررحم لاونمر واوا
 هدب ود اهدعاسم یررک ابولوا ربص نشور رب زور نسیعسم یراوطاو

 تلود یدیو شعا ه رج یلاعلاوحا را ر 7 تک داور

  Nو 4 ۱ 1

 دق دلوا مولعهدیهاشداب دا د ور ودشر كن اغا فسود یسادنهک اشاب نادوم

e نوا فالاوش هلسح ق لوا ی همان تاس اند دهظعار دص هعشد 

 هدنلف هب ونتور قون یر دق هل ا هيج ون یالصح هروم هلتر ازو ترا د دح هنس هدهع

 + تاهیجوت صعب #
 لس a جن نالو !عاو نوک >وا و هام

 E او یدنفا ل یشانشواح شاقو ینیمازتفد یا

 ِ ما هناسرتاغا میس ِ و یبهبساحشاب یدنفا نسح قسا رادرتفدو

 + یدننا لر نایلس E هلکعا قلعت هرس ا هنس هلدامص كرلیصخم

 3 AE 4 ی هکانزورو

EA۷ دین هلو عج ا دجا یس توئلوا بصن 0 یر ہک ہلبلج  

 یدلروس نابسحا یتیلطفاح ¿ نیئوح هراز رو هر ید

 o یباحرا ی نيود یاب هنا ةت دوا

 ۱ ۳ اعا

 ال را یفرصتم هلاحرت ات اسو یلابانوزب رطهباشاب یطصم هداز نیهاش
 ۱ زود اشار :یلیعوکک ندنارعمریم یظفاحمنیتوخ اناس ویت هنن اهب ان ا

 3 ۹-۳ هب اش اب ا



EH 
 یعصعلیععس | هدف ندنفردل و | سا رضا ا ی وا ناب

 یروکذ م صوصخ هچرک | اشاپ ی لعهرکو ب یدیشنلو !یننهنجوغوص ید
 یسلردنوک هل راقوو ضرعولایعولامكن رایضءب قجمامدناشع ااعدتب
 نکلابقر هلو | هر داصمو دخالام ۾ ا كني دنفا لیععا یدا بول

 رول هوا تلعترب ی دوا هدو رط ون کی هلغلوا شاردنوک هفرط ون یناحا

  ۲هدازمشهداسآ یمیدلوا دراویتارب رحشوب دروئوازابت یبلج هقرطلو هل
 ثعاب هتساعفش كندنفا لیععسا هس قلوبعوقوىتدالو دوم ناطل

 هل راع از اسب قفع كنس هلز نالوا مه او كهبلایمومءاس هنغیدل وا تراش

 یداروس تصخر هسک هتداعسرد هلا قالطاو وف

 د یتافو كنسلاو هنسوب $ ۱
 | ندلوا لصاو هنن رومأم لحماشاب لیععسارب زونالوا یسلاو هنسوب هر
 دراو هتداعسرد یس هک یحزکسنوا كناضمر یربخ یکی دتا ت و
 ق هنناو هاشا دج ا یوهرومنالوا یطفاع تح هنا قانا هتس وب هلل لو

 E ET نط صم جا ار ادزافدر زو یشلاو نات

 ا یزامو ضرع كنسلاودا دف یت لا لصومو هاشاب روج رب ز

 یدشوا هیحوت هباشاب قالا دیعنالوا نارمرم هدف

3 
 جر دو و

 3 و و زین دارا 5

 تک ۳ ع هموحرمقلطصم اطلس نسوز حوا

 ۹ 2 نیس و توئلوا قالا هنمآ دخ هنن : رج > عفاو هدایدچ

 قلعت بسک 4 :اشاب دمج ر |دیلس قساردصقرهلوار ا هب ودن :کییلا

 ضب مادخنسالاب هدنراتمدخ یتلیحناتفخو كاليج وتوت نامزب هلرب باستا
 یدرلبآ مالعتسا یب ریو ا كردا هراشتسا هنامرحم هد ەمظەم روم

 لاعتتس این دوحو ندهرآد بومم هکح یژردارب نب رفت هجردوب هلا ر را /

 لولعیعلفاع یتناکرسهداتنا یرلک دلن الآورکم عاونا بانر دنا ب یچفٍ

 و 7 بز هج نی رو 1

 هک ۲ 2



۷ 

 اقا زا رهشلاد باص ینوک هباشراهج هجا نوا گیر نادر یش

 طار لرلاک مال یبدأتو نن نون ایرامعا كنب رهعلق هان او قجوغوص

 ۱ و ) نایصع هل ااو وک نال وصرف ردات هل( وطصم
 ٩ غا نارا ست ہلا ی ومر هدنسدنش وا ناستطهش ززوا
 اوا داوعجوربن در دن هو دح رک هلیسء ارارف دشبناج عرف بویع |

 اک وینا ناسناواروصتهدتتح نکل یدناوااسب یسایشاو لاوما
 ترا دصكناناب دجترعویدنا- یخ دییددلوا همدلا "یرب ندنس هیعاد

 : الوات یه شون وااطعاو در یتاعطا مو ل اوم | نانا واط طواقم |یترازو

 راکرب هراداراهنولبل هلیس هرعادماقتناذخا ندهداز رابج طة ید الق هداعا

 ماناوا لوم هدند یرهلوک هيلا یومرم هتاننالوا رولوا دک اراکفا

 تفئاطا طااسو يکيدتا لاعاو كرادت كهپلاراشمیملواداسفا كراهلوک
 هنآوب ندنقولوا رد راشلوا بهاذ هنک و دباتیفیک رب شلوالصاح هلا لیلا

 ولو اامرذ راک هدیلاوتوا لالیتسالاب کل رکسع مس یناح مورضرا ردق
 a ف طدرو 2 یدلا تافورح لاونم ھر هدان او

 ۱ 2 طز تش ومس و لهسه ولك ,r ھ ا نم هدعاسمر ص تم

 ندرک اسعد تم رع هلع ر نداحرب بولو ارب دت هتسخ ر زو رب ربهش هلتسایسو
 ۱ فای 1 ورک ندا اهمو لا كاد عضو هنا الخ كاديعر لھ ایر

 عج رکسع كد قرف زوتوا هدنفرظ نوک نوا شبهدلاحیدلوالاحتیب و
 ۳ که نگر تهی تاود دلو ز وت اوا راس دا هلناذو ر ولب هدا

 ترهسش هر | امك فو تالص لر ظعف یدبآ ییبتمدسرپ كنناحقرشو
 دو 5

 ۱ هن اس ن نع یاعت هللا 2 یدیشلو

 4 چ دالو لدو نایاب هدا زر ېش 3

 تات بو اوا د وجودا روب ز تخحناوج "«دازشرب تخلو جاتقیال
 ودقدلروم ارجا یداش مزاول رتاسو يکلاذش بواع هرز a ےیل
 لار اشم دار یش یدنلف تدر اوف ابرد اوڏا لع هک حو | ہرکص

 ااا سااح هدنس هنسحوا یر کی زویکیا تم ۳

 ام ودا ریمدنو 43 اش و5 ترس وا و هورک هکر دینا ناخدوجخناطاس

 ردشعا درهم ینطلس یاس دعاوقو

 دا یعک لیععما قالطا
 ی

 ۳1 لاسرا



 بود ا رتا نالوا ۳ ا هار تک ن “¢ ر

 ندنتسایسو تب اھم تولوا لص# كس اح كص نتا ناولس یردارب

 دلال و اک 2 هب افتخا ا دس ؟رسواعتا نانل وب «دیلاوطب ۱

 نیا س و تز اث راهطا هدهروک ذعتب رومآ» توتلوا نیعد هزات. روک

 دشاوضروبولو اروم ًامهنفر طنینوخ هل رکسعیرمم ی د فد نسا از رف-ویدب

 یندلک بلاغینرطا ا نکیآهدش ثکاشکورب ورا ادعا بودو رب ارب هدنکنچ

 دم هزابا موح رح ا یت داوا شلاقز ادغلوارسا توشودندنآ هد 2

 هدنسکر عماشاب لیلخ و شماس هقبح هتمالستس دک اصیل بوش اش
 ددا سلا تناتهراهظاردقیردق نوت و دود۔وم هدنو امه یودرا

 | ادعاو واک هلمعاع- | هداننا یی دلوا مرهنمنو امهیودرا یمن دقت
 تع نع هنفرطیهالو ناذیتساالب بوک واتس ی واط مدا ندر اک دارو (

 هدنفرط كاج بواو التان هترازو هبنرقرهلوا اهداشک ی عه رکصیدیش# ۱

 هر , ودنک هل رفترپ نب رلیضعب و لعحص نی راض ەد كت راضر انا

 اکو دوو رط هلن اطومش ضوعب هرکصندکد ت الد اًوت ولف

 يصورها نداشا یک یک رک ی هروک ذم طیور دتا دیق هنس 0

 نییعدی :رکسع رسم رو جم ید كمر وک یلوطدب هدنکلعماظن كرد

 هک ردوب ق هد دورو هنولقا عرذ بولب رپ و هننیعمیماّتود نک دهردو بولو ۱

 بولنا هبلغ هعفد جاق هب ادعاقرهلواقذوم راتهدخ ی ظع هل توالج 3

 وید یدردیا دادرتساو صالح“ یی رق یدییلوب عوقو مهداالخوآ
 یرکسعرس عرف اینا هدنن كناشاب دج یهدنزاد رد | اعدا راض 3 ِ

 رلدتک هباشو ۱ هدکلو  هلنااش اش نسح یزد ناو توللواب دژ

 ناسمطز و رلبدتا و هلهحو رکن تارک  هدنلحم هد« دا

 در ودمار رفشعا مد ا هرس
 یتناعوفو م رفو یناشطع> نالوا مفاو هدنر بس یس هي :ا نایک

 یراملاتف ند تند ندنو تولوااطخ یلتف كاشاب رم یسیلاودادنوپ

 تاهاظد نالک مزال هب هیاع تلودلرد | ته رادم یداوم هلوعم ون ر و ۱

 هللا تاراسبع قوب یطب ر وكب و تارببعت هجاسبق یبهیکلمو هبرکس
 | كالود یالکو هد.یصو نکل ردشعاناس هرزوا هناسماعراکق

 | هداز رانا لۆ ءلر هلک نارکهنلودناکرا هلغلوا روکذم یلاشوب



ENF 

 قالطا ندا لوا لم دم

 : ندکعا ن Nl ا مالک .امواعم بس مدقاندن ول

 لهیناس ی دیش یس یکن ییادهنانلوا بی نفتی ه هنادم هلیلایعودالوا

 ن را نت ردمو ۳ مدق هب یدنفا مالسالا میش كن دنفا نشور هداز

 ودع هل. قل وا یتا و کا هه اراش ماهد م کت دتفادیعس د لغوا

 :o میش بولک هتشهشم ماقهرکوب هلالوا یا وربندهتوا قالطاو
 نیحك لا یوم حش هکن وجهدکد تازا ا ا نقالطا هل نشم یا ا
 نال وا روهشم هلادجوو لاحو زومعم طاب و رهاظ یسهیکن یاده «دنیفن

 AF :زاو ك ر یه E داف" تواو ش۶ ]وا هلاحا هب یدنفا او

 9 e فرطهروك ذم صل  ندنغجەلوا ثعابهنورد را اکا

 درردصیتلت نیک ا ,آ عدو ادتا هد سوا شلو | هدآرا یرخآت تویلروس

 مش و رخ الاب ا رارصا هدزابن ود رولوا ثعاب هراتعا طوتس یسلوا

 یکدلک هب هناتسآ نور دتنآ هیحول هتسدهع دی + که قالطا یوق رح

 نالوا هدش اطکشب هللا لاسرا هنهداز رکلود نب رب ندراولقواق لوس یک |

 له اطکشپهداز زرکلود هلهجواواءدکد تا هستش اع وجر ه راه واز

 لوغشم لیس همن اس “هلم اعم تولک هرس ۵, 3 یاده جدل ەنادعو یدتا

 یزدان ایک جہد تکر ح ندنس هیکن یا دهیدنقاهداژ رکلودی ءدلوا |

 او ندراندمشبا یتکیدیدززغا لو, نکل راردبا جش هبهکتوب
 ردشخا تاور یدنفا

 ۱ ەچ یفو كناشاب ىلع یباح یرکسع رس یناح مهرضرا +

e E E j 
 ابا هدفدلوا لصا و هتد اعسرد یخ ییافو هدان اول تولوا ج الا

Eاعاطكتسهج وب ویسماموسكاننادناح هخ - تواوارب زور  

 درد یر £ , كنا یش هتسهدهعك نیسح لاطب یشا یب ود یلغوانوګا

 اوا دیجوت یکلرکسعرمس كفرطاواویلابا مورضرا هلترازو ریو
2 

 وا كناغا دجا لد صف ندنرلیغاب ییو ق یلاع هاکرد هیلاراشم یافوتم

 اج دلش ردشع ادلوت هدلوپناتسا هب: رات ح وازوتوازو كبو اوا

 4 هننرط 3



۳3 co o ِ  مت 

 دورعحه هلا e یساضار ۱ قاح و 273 E ید ی 0 9

 ر المر نات تنام یراق اوو ا 2 و لالتتسا اب و فا

 وب بوو | ظومم یرات ۱ یدصت هنطیبض یضار او كالما صعو یدعلو 9
 هع “اض اد ء نالوا دةعنم او ا اول دیسور هسها ت رۆ

 ر داک د دیعب ندهظحالع یسلوالادج و كنج تنم هکلب و لاقو لیق ثعا

 عنهیرارمصا نالوا شاوبعوفو هدنصوصخ رانا تاب رس كنوا سورو
 هلهحو و 4 هرو <. دم دنبال اا ده یا نکنآشفلوا ان ا رانا

 كمروتکهن رطاخ هاوعدندد | تتسهدنشح رانا كمصخ كار و التت

 كن هروک ذه هدام تباه ذر د !ناب رجرازش یییخراضطان بو وب درواوا كم د

 قیفوتوتردق هب هیلعتلودقحبانجو ین دلوا تیفیکرب لدعم یسازجا
 ییاظن نامزوا هدک دلک مات دادعتسا هب هب راع هلا ادعا :هد د وروج ناسج

 | ارآ قافنا هدنرها ی هاب هرزو | یلاح كاب دعش هلته ییادلوا لبه

 هدرک رس هرانات هدق.دناوا ضرع هن وامه اب تروش ار نو ۲

 كنا دعا قجنا بولو ا بسانم قلو ار جا دښتو یو زز هل اربد ان یادم یبص
 رداص یوا | اهخاو مد کلا اروصتو یشان ندعوا طم ینوفو هغو

 ودجر E طح ا

 ر

  | meا وە 0

  ۳ن نس ەل وأ هدیسر هنا حجوا - یه تدم یک هدف د و ندننکب دللکرب ,افع هب هناک و

  4هتماقا !هننس هنانطح اسیک هدز ورواس ادب الرعننوک ی در دوا كم «ناب

 تصذ مالالا مس یدنذا هزلءاطعدجا العلا | ر هداز رع نوتلفرومآ م

  3دج ا هداز فم نالوا رهتشم هللا لضفو ع وډ یدنفا قداصد#

  Ah 9رهشکب هرکص هتفهرب و یدنلو هی حول ىس ھا یرادص لب مور

 همرکم هکم 4 یدنفا فراع دم هانت شم مودخت نالوا یسضاق رات
 هنندوخیآر كندنفا این میوناع 5 3 ۴ ردشلرودن انوا یس هبا

 ِ نسح هلا ت لود یالکو هلفلوا ی سا وعد تسابا هدصوص> ره و یانتع

 هلا ل٬رع وک یس نوا كنابعش ند دعدم هلوا قدوم هجا رم 9

 یدنلوا بصن رادّرفد یدننادشار ناعلس نالوا یسهش .



HEMEY 

 ا هدودناو وا مالەتسا ندنراهدوب ابا

 الا وب درول توا بیر یک ؟ رکسع عرب ندرانا هل.تفو هسرفاد رتسوک ¦

 ءارکیل ساده یدیدعلوا تر دابم هن رارطاخ بال “او هل اعا ییمهدخیدالوا

 ِ ا بوردنوک ت و 3 هل ودرد هعفد جاقرب جد وان

 اصدا 1 تو  ناهطا ه ۳2 لا ددو اهدنا 7 ۳1

 ادخار اصولا یدلو لا لع ءص ی هل رلعا ترسو ر

 نیطالسو عدا اقوا ب تصد هدرکر هوشی تای وا ک هلیط ا قفلو

 صفت و کاوی یر و

 بوتاوا ضاعا دهعاةباقوندنف:دلوا ر اور رانا حب
 مدقاو زسا كنس هلج هدننعصیرلب دءدوز وام عفدكنهب ریکنج نیطالسرکلاب

 2 یدیشعلف لاسرا یاس بوتکم هناخ یارک معلس هیلا راشم نالوا

 هرکصندقدناوا داراو ط4 و رشد ناصوصخ هدرک ذلا فل اسسلحم

 لئابفندنا 7 هد ال راسو ینایحا كن ب ریکنح نا 4 یقیم هنغدل وا

 را دمو كاریدتا ماقا | هدقاحوب بوناوا بص ر تم رسید هراب ات" ی کد

 هجر ۴ |یصوصخ قالوا نی ءتیصاخر راصیموط هنو رط هرزواقثوا تشلعم

 االول هبسور ه دن لر عرسه رابات A توش تابزأر اذکن ابز

 | یرافدلوا هد دو تا تواوا لوھع یراکچەدا دا دار | علاوم هژ وعم ەن

 ۱ ۱ طعم ىلع لئلا هل ادم د هسا نک كلر ولو اوعم باوج اد مع دوتا

 4 رکنحنیطالسدوخا و یار ۳3 رداهډدوخا یار | رکییهاش هلذلوایرلت عیط

 12 | بص ناخ هلا بة نالوا ق رفتم +دذ طیلوطانا ندع رق هل ارادقا ین ر

Nردڌدلوأ رطاخدر او یرلالا طارد هبناحر دتر وص مالا مدع  

 .ندنرلذدلوانادان موقرب نعاص وکو هنر و ناتف یس هفناط راتات هقشب
 وبا مدیا یرلددلوا رابتعاو فرش لبا هلص 0 هن رارزوا +

 ط ورش قر لوا تعا 4 هعزام هلا ر ادتنا هبا ان تاک رح وللثم تقرسو

 د اعتشاكنهب راشن نالوا ناهنپ دام زات هليخاسفنا كن هلاصم

 < دو



۰ ۰ ۲ 5 
 بوئاواعاّتصا یدل وا یراروب اطهدنسل اوحومیکو هدننورددلیریغن دننپدلوا  یراغود لاحر هب یخ هدنرابناجقازاو یراهنیفسهراب قرقزوتواریکو رص

 ول هددسناشاوا یک تداعی وب یراپک اق رب هح رک ا هدنرافرط هنر وقل | :

 ورګاندنزاغوپ هتتس یراهنفس كنج لو ههطف قلا نوا ند طلاب رع هدانا

 ینداوح یی ادنا وب لغ یرالوضو + هنرو هبل آل د ه یدعشو یکج هدا لوڅو

 تاودرب رکن دیتاکرادن و هدزکدهرفثلر کو هدرک دال رک کنول هیسور بوذا

 نج هلی هزاع راب و یخ: داوا هنهیل هما تاودلاحرهب قر هیلو ا
 ییجلوا منعنمرانآ هب ر نفس یخ نزور کوا او

 لیلق لا هتل هنساعو د ن شد ساغ ود هلع نا اودو هد دلو راکرد و

 رک دن الت وا نیب یکیدلک مزال قالوا تند رشک كناغود نیم ةن و 1

 دعطققرفنالوا یدوحوم كن هیلعنا ید کم دلت لبق هه یواوا

 یدینراصنالب روكى وجتیاغوغالبا هزوب هلیا تافرصن ضعب نویلق

 یس رکسعو متوراضحا نددعش یتاوداو تامهم بوئاوا عارفا هب ات
 یدالوا میصت قتلوا ظنت ندراپ رع نالوا انشآ هبایرد لاوحا

 3 ا ارک ادم نالوا مقاو را د هنعلناخ رابات 3 ۰

 ٠ هه صم "هلئسمادشابوناوادتع صاشسلحم ینوک یکتا یرک كبر
 قصر وم ردشمل وا مالک لقن هنش ګر ۳۳ رکصتدقدناو اراک ذا ر ادا راد ۳

 یس طاراقاح وب هکر د هله جوو نګ رانا اهاروناواداربا هدننآ دل الی

 نده کنج نیطالسبواوارقههرابات فاوطرتسلا لبقیسلاوحراصهوطو

 نییعتورومآمهنن رارزوا هلرهانیرکسعرمس قاج و ندنفرط یراناخ ع رقیب
 یارجباهب رززواوتب ورین راروءاهرزوایرات داعو لوصا یدنک یر هن

 ورتدیل هلوا لصفنء ندهسو رج تااعیساکلا ع رقیدردا تک زال ۹

 رب و نک اس هدقاحوب مویلا نولاق نشان یسهشناط رانا نانو «دفرطو
 لفتسم  احربهدنر ۷ E متجودراوج وذ وفندق 4

 هل ه>یرللوا هدکعا واک هتک هک ماه هسک هک رخ ندنفب دلو

 راوشدو لکشم یراما رسا ان كردا سومار 9 یعاطا یا

 1 نات اخنالوا ن جاری و نیم بسک هلی ادنی یسالہتسا بم : رفو جاوا ۳

 ۱ یر هدنبا انيل ر الاحو قرهلوا نام ر واب یالسیجدنیط

 یلاوحا ك هوق مع موق شان ندهلواراکرد یرلکخ هیمهدبا ماده اولا



KrF 
e E aa 

  Zaسیب

 یدلروپ هبجوت هباشاب دم کصخ یسلاو هنسوپ قباس یکلارکسع رس
 .دالوا هلیبسح ییافو كنم د ذایلچنالوا هب واوم ته رطنیشن هدا هد هبنو
  تواوا هقرف یکیالر هاک هتداعسر د رفع چالوس وكحوک نداد الوم ترس دح

 تافوا را را هللا لعلو تىل وربندتدمرب نمم هنفبدلوا لباف یعانق ات فرط

 كنەبنوق هکنوج هدو ږوب لوصو هتداعسرد د دج ردص یدبا هدشعل وا

 هنر هیع اهدعاسم هنساعدتسا كننفرط ءان هنشدلوایمات قوفو هنلاحره

 هدازیلج لیعاع-انالوا نیب یس> تراهطو بسن برق ندروک ذ دالوا

 هلکغ | ص یخو ضرعیکو دبا بسانمهروک ذم تشم هب یدنفادڅ دیسلا
 ۳ جو یدلر وت ارجن اچ آ قر وا روان واھ طخ یک چوم
 ردشموا لیوحو لیدبت یرلتس رومآم كنب رلیضعب ید ندنسارزو

 + تادحرسلاوحا 3 ۳

 نات راو از یناج یلوطان | نالوارومآمهدایعم یرکسعرمس یناملیعاعما

 صوصخا و ناتشگرب یرااع ةلبسح یراتهاقا لوط هدا عاما كتب را

 ینرالزا ناسر لادن راتاثواقن یلقن هب هیفوص كناشاب یدبع یرارکسع
 تر دن دلوا هی یی رک كف رطلوا هدن رلکدتا رادتا هتنشل و قرف

 رانا بوئلوا برتر کسع ددخ اعر مس دث رار و قر هثلوا فی وخ ود دهت
 هئره قر هنلق دعو یکج هل ر و تضخ ر هنن زات هن راکم هدن راک دلک

 هززوا قلوا لدن هبهروک ذم تنابا هلب رلملوا فیقوت كلیدمش هسا لاح
 هت رللمع ندنرافرط تبالو ناطباضو تكلم نایعانانل وب هدنبناج یی امور

 نامرقو كنردنوک هنناج لیعسا وی

 هثارععیرکسعرمسیناج لیعممكلذک ین دیراعت بانر اواعز هلا ك
 روا ازوما دنحوخوص امدعمقل الانوزب رطو یذنلوا نامرف كئدا نیبعد

 ید ردنوک یلاع را یواحیب رلراححتسا هلغلو امولعمیرلک دعا ت تک رحنالا
 وطن | بودی هب هظفاحم رها هدردنب ورندندعرب ید یتا ساویسو

 .ییرافدنخو یتسهعلقنامرکفا هلفلوا ناشب رب یلاح ید كرنا یک قلا

 2 ارا نوا یرلتدوع هنب راتالو هدنسهرغناضمر هدعب نود ا ریه طد

 ۲ .:یدنلوا هعو یک هب ردنوک

 ٭ اغود لاوحا_#
 رانا فو هدنهاکشدب یس هعلف نور ؟یراکدتنا اسناد دل رول هبیسور ۱

 يک رینص



 هب هسوک هقشب ندنا هلا دانتسا هفناسردص ےل نام نالوا یتاکا دک

 روک دمو نیب داوا مک دوخومظعتمدرمر هب و دنکو دنکب ویت ورفرعم
 نالوا یرظان یغامو |نایصع ر مسو ی تاک رادطساش اس ةن رب هلا لزرع یخ دلو |

 ید كن دنفا نط صم ن کل یدنلو نییعلو بصد و :

 ج هدب دم تدم هنن ر هلآ لزع دوا هرکص هذه اکو فک

 دنهک یدنفا بحاصر# نالوا مولعم کول» نسح كردا قاراد هسک
 رج یسادنهل ناطاسو نیما هناخم سط ردشلوا ىنا

 هلغلوا یرابدا بحوم ىس هلءاک تد ونمو هب رهص تبارفنالوا هفتاد

 ناشلا ةيلع ناطلس هکلاب هن ودنک هلطرش كم تمدخ هرزوا تمایتس

 ۱ نو اهفاقوا هلب یتناما هنا رسصنانل وب هد تس ده2 قر هلو اضا یلدا

 هب یدنفادهشدونرا یسج هب باع لوطا اقر هلو عفر ندنرزوا لمان

 یج درد كب >ریدلر یسدحوت هب یدنف | ناییاسهانب یک ارج یساحوطانو

 یدنفا یربش دیار دص یاد دنا یجوت ناو دیبا نوا

 رادزفد بوتلوالرع یدنفادشاردجت ی وتکمو كب هللادج یابشواچو

 هجوف ور ادزفدیدنفایضیف نایس ی هر دص یا ارك یدنفا فیظزدچا

 يدا چارا یخ ی وتکمو یشابشواح ك نک هدازاشا
 تسک هلبا تب تیارد هدرهرشط قیاس ردص + یدناو | نصا یجب تکو

 مداها هب راو باج هن : اهن وب ی رایضءد ندرلنابعا نالوا شعا ترهق

 یکبیٰلع یلئبنز او اغا مہ ل هداز یلەنراو كر هشود هتسهبعاد كمردشتب

 بصدیللوق قابشاب یکی ا 2 ؛ وطییاغا ےل س بودروتک هنداعسرو
 رادکما هلتهاقاو ثکم هدنداعب هناتسآ هسیایرلیضتم نداعسر دیدن ا

 هب !لزعام € ایمومهرکو :ندنکی داک هلوا صوصو رسم باک دن نانو

 رای وط ان اسو للوق قابا اغا لیلخ چک ندنرلیشاب یوق اع «اکرد

 هيلا یوم هدنرو ره هامدنج یدنلوابصذ ینا یک و« ی یسا هک
 تولوا ینا ی وطن لصر ؟ید ایک یار ادر رم ال

 یشاب یج وط مدا نداغا م اس قرەنلوا لزرع دوا هدنرو رع زور دنچ

 es كيحردش و ا بصناغ اد نالوا

 یسلاویلوط انایدارکسعرسروک دمو هناشاب لیعاعا یزکسع رش ينا
 یناج سلس هل تلاا یزواو هباناب دجحا دیسنا رب زو هداز اشاب و
 وا

 یک ۱ « ۱



۲  . 
 هدقدنلوا ضرع هبایماک باکر تفیک یشان ندع انا ینکج دیارودقم
 عبط طاسدنا بجوم یس هناقداصروطو هناب دا عضو نالوا عقاو ك هيلا یوم

 یدلروب هیجوت قناهاهرص هنسهدهع هینسهدارااب قرهلوانویامه . .

 د یدوروهناعسرد كمظعاردص 3

 نالوا شعلوا توعد هناعسرد هلي وت ی تاردض هنس ەد هع هعدوا

 هلتلصاوم هتداع-سرد ینوک یس كنهرخ الا یداجج وبشا اپ ىلع نیهاش
 لوخد هواه روضح هددوعسمتقو ناناواراشخا ندنفرط یشاب عم

 نالوا رداص داتعمر هلبالوصو ه نصا یارمس هلباالاو یالا هدعب و

 ۱ رول وار رح هدرب ز نویامه طخ
 % نامه طخ تروص 7

 فیطات هلب ام هناهاش بت قسمت طم لیکو وممظعا رب زو مب هلال قیفوتامو
 كنساوه اشاب دج لح روهقع كفلس هکنوسلوا مولعم هرکصتدگیدلبا
 بویخابهرلهرمشط هلیسا دوس لاهبلحو بو عالیم هنفرط حالص هلبس بلغ
 یعفانم صوصخهن زهمدخر ادکما كل و دو هش رلبار طضاكنانغاوافعص

 کان اردوخ هدتشغ یملود رؤماو هن رلنامرح هلا صصخ هنفارطا ودنک

 لاجرو اطکهلیبسح یتراسج هب هتسیاشانر اوطا هج ماکولم یاضر فالح هلا
 تلود نید نیاخویماخ عبط ندنفیدلوا ثعاب هن زا یفنت كعراولقاجواو

 هدنرانپ ماظعیارزونسو ر دشا باح ا یسهلاز اویلیدبت هلفلوادابعطاو
 هخاو دو فوصوم هل ترورپ رکسعو الاعر هدرفسوسضحو تناددو حالص
 تمدخ مهقلطم تلاکو ندنفدلوالومام كاکحهدبا تمدخ هللا تقادص

 ,هرواش و))هد هیلکو هب ورجروما یدع ار دش وا دیلقت هکنفایل "هدهعیس هلیلج

 دال وداسبعو لع هلسیب رک صن ( هللا ی یع لکوتف تمزع اداورحالا
 :هنسارجا كنب رلق ال یارج فب رش عرشیاضتقمرب كن هلطو نب راتبا
 1 هناتس او هنسهب قسنوكرادتكن همز ال تام ع اون او هن راما ظن ردح رسو

 كب روبخذ ندبااضتقا هدنس هبترع تاضکر باس كلرکو كنب رادعلق رک

 .نسیلباداهتجاویبس هب ولقفیلًتو هنب را راضحاولرادت هلبنامزو تقو
 یاعدهدنراقحرلن د| تقادص هود بولوا هلس هلکنسهددادس قد رطونس

 9 نیما هبابا قفوم هرلشیا ولرمخ لالطاوذ بر هلغلوا هل مهناورسخ

 ۱ ٭ بصنولرع #۶

 و اکو



 کک
 ج
 وب قجلوا نویامه عم لصاو تیفک بودا هعاشا هفارطا نکج هیغەلک
 هلفلوا راکرد یر و زم: دام روما تب دور تن هسوک نایاوا را دلاور
 قلمت دینس هیدارا .هتسوصخ یوا نیت زد وجا تاما اس

 قتناما ص كن هسوک شب ترد قر هبلوا صیصخ هدرفرب یشان ندکعا
 ضرع هنو اه باکر ندنفرطاشاب ماممکاق یقابلوهعاطتسا هتسهرادآ
 یمصع ینیما رمش هلبا مط یرظن ندهسیک نائلوا ضرع هدو دنلوا

 | هرزواقملوابص ییما رص هلببسحقلوارادلامو ردتس یدنفالیعاعتا
 قیفیک بول دروتکهب وق هبلایموم "یدنفا ندنفدلوارداصنو امه طخ

 هقدنلوا فیلکت تفلخو یاکتتسا ند:روک ذم تد هدکد شا نسک
 یکی دت |یش ات ندنفوخ لام قرصهد هسا ید ارارصا هدلوبف مدعو راذت ا

 ییشغاشن رومامیارجا هل امار او حا اتر اھ قر دا هت ردو عرج

 ناکرا هل درصد اعتسا هقشب ندق دلو |یراتم الع قلرضاحرپ هدنسودنکی گ ِ

 ابفصا هد هسدنلوا دن و جعل هب ودنک ردقت ره هدقدلشا رڪن یتطلب

 دن نکیشهاوامیصن یعجهلواتمادنثعاب هدنتح یرارصاوت قح بوی

 ضب نالواندنلسق منتمللهس یناوبق كنروک ذم تمدح قر هوا حص

 جوارپ ار هلکنا بودی اعدا شورغ كب شتی ندب ریم فرط هم قیلمت هنالّوسم
 هدر دعت ین دلرب و ندهرماع هنا رض | دن ین اف یر هعطاعم كه

 ددرت الی هسدا هدناکما رمختب وقعهنوک هن رهالاو یتکحمد الوبق یتناما هرم

 هدقدنلوادقفت یناب ولطمنالواهدیرنم هک بلاحو شلپا ناب کج مدیا مه

 ىزچەدىرىم فرط هسااروئلوا تور یس د سا عطوو تروا ي هک یناعوا

 هل اشکعنک و شغلوا هدافا ندنف رط یدنفا رادزنفد یی هسقیج نی ول

 ضرع هناو رسخ باکر تفیک هلغلوا شمل وب ر اکر د یکج ہک ید ےح ےسو

 هیج وم هینس د ارا ناو ا ندا ىا نەما ا روا هدودنلو

 هداشناو ۶*یدسلوا عفدو یل هنس هعاف قحوغوص هلءفر ین ەجاوخ

 ندنفرطاشاپ مامافبوئاوب شلک هتداعسسرداغا هللا فطل هداز زودقنا
 ینیدلوا تاو د بوضقم هلیثودح لاقولیق ع اونا دنتح كد هنآوب و را
 یشمو وقعم یس هاش تاسو فال هتسلار دنا لوبو یتناما هرصر و

 یتحلوا دودعم ندا "اب وسم صخا ید كنسودنک دعباسوقو ینجبهللق

 لذب هدیهاشداب ر روغوا هللا لوبق هبنونملاب هدقدنلوا راعشاو هدف هنسودنک
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 نسو ترا دلو REE ! سفن کا ی اغا دادو یرد دن را

 3 شعالوطیرر قوجكي ر ارب هل ردب لرد فراعم لیصحهدنلوصو

 :ودنک هدنترازویردب ندنفیدلواناذرب واهراداوققدم هدنکلعآ اهد
 یک لر هدطاصو رومارادا یدواو شا اره
 یدیشلوا لئات همصانم ضعب هلب اقول هن اکحاوخ "راد كر هلک هت داعترد

 تدهرب بواواراحودهترسعو هم اضم ندنهدلوالامرخ دمو یداربانکل
 تداعتس رابداو تسوح نالوا هدنعلاط نکردا تاقوا رارها هلهجووب
 دند رلترمضحافطصم ناطلس هلیفوس كد رقم ضعب بولوابلقتم هلابقا و

 ار ندا بکوت ا ییدلوا ساواک رپ ردنا رفت بیک
 تلاکو هدالئاوا رفس يديشلوا ماوعو صاوح مجرم بولوا ناشخرد
 نایرج نو هور اشتسه لد هنماتخر رف س ور وه ځ ر ومار دمور دم هلا ت سا ر

 قر هنلوالرع ندتساب ر تااکوهدنهوقو نوب امه سولج بؤاو اروم | تایلکو
 قرهلواسبر هلاصاهدنن دوع نونامهیودرا نکیشلواطقاسیلابقابکو ک
 بوئوا نو لزرع ندتساب رهدنترادص اشا شی ورد یدلوالویتمولبقمهن
 ول دارفلب و هدف هرکصو شلوا یسلاویصم هلترازو هرکص تدمرب

 ینو لزرع قباس لاونمرب نکیایظفاح وب رغا تیاهذ كرد ارود یبصانم
 ۳ ۱ ردو التو نکیاردیک هنسافنم بوئلوا

 ْ 4 تاعوقو صعب #

 ,e ا ترادص هب یدنف تل یل ساه یر د لاتی الاش

 یداروس ناسحا یراتل هب را هرمئو راص طز وک هلا

 TS سوم هنسره ٠

 هدلاو كناشاب دخ لیلخ قیاسردص نکیا ند هيلع تلود ةمدق *هدعاق

 نالوایرا د هم . نحهژرب رو صد د ییتحار تایسا هلعلوا هدست :یلدیک در هو نیت

 ضراوع ضعب هدانناوا بودن اک تشاو | بصد ی يما هرمص كناعار کی

 هلیتفو ردا RHE و شعاع 3 یک ورم زع یروهط

 هيلع ءان ید اش * اإ برط ضم یهیلاراس دیر یصار هوا بصد نیما ہر ص

 .مدآ هنب رطانا هیلق هرزوا كم بصن قیما رمص مدوم نوک نواش نان

 كهيلاراشم هيلا یمومرظان هلکعبا لاتا یسلک هتداعس رد بو فو

 ردن .هد هع كنور وک ذم تم دخ دک د لک هتداعنسر د دنت لاص فنا ندنرادص

epee’. 

 چ هلک ۶



 و ۳۱۷ $ ۱

 سش مدقندهب دعس یل رطهدنس هلک سا اشا :دواد ید و نما 1 ۳ |

 ر دلاقیک هدنجر اخو بق بوطوانب لیبسرپ هدنلاصت|یلاعبای و هیکترب هنت 1

 هنائنسنع هللا زواج ردشلبا د دخ

 + یتافوو ین كقباس مالسالا جش ول

 دوخا و تلعع هلو هم ردص یدنفا ها ءاطء هدازیرد قلاس مالسالاز

 هروهظ هدنتحكنا ندنفیدلوا مهتم هلک هنها دمو تاشاع هلیسح ذاحا
 هر الط ندنغددل و | لعتشم ید هدنتج كنو هاش دار :بضغوظیع هک ۴

 نافع یسادشمک كر هلک هروهظهدنتح یس هلعاعمبب رنو قد نالواا دو
 هزاعح بناجارحم نوجا كعا 9 هضد رف طاقسا توراو را ر هلا یدنفآ

 ده لوسیاک ینوگ یه کای رک كن هرخالا یداسچب وا كن 1

 هردو نالوالوئسم هنن دوجو ردا هللا نخ ضببس یدناوا لاسرآ
 قرمو دی ارم هلن اه رس تکرح ندا روهط هعقد وب یرلتلع اقتستساو

 هت داءسرد ینوکی تلا كيحر یربخ ییدلباتافو هددعوق رح دلی  هلغلوا

 یدلوا لساو

 + هجرت 7 3

 هداز 0۳ نالوا مالسال عرش هعفد حوا هد هيلع تلود هلار اشم یاف

 دل وتم هدنس هنس کا قرقزو كب تولوا ودع كموحم یدنفا نط صم

 شق و یسالم كینالس هدنس هنس یکیا شت و سردم هدنسهنس زکس قرقو
 ناسکسو نش ضاهلوباتس العقلا دن راتناسکسو راج یسهب اب هکم هد

 هد دب ناسقطیدیشلوا یل امورردص هدیکیانا اسعطویلوطان اردص هدزوقط

 یا قر هوا مالسالامیش ورا نولوالبا مورردصاررکم

 تافو هدیلوبلک قیاس لاوئمرب هرکصدقدنا وب هدتنهشمماتمبب رق 4 دن

 للاخ ندشغو لغ یرطاخو لئام هسا بولق بلجو عضاو نو لح ردشلیا
 یدبا یلاع یمهورفاو یتورع ہدنقح رار بص مو

 46 یلاح هجرت كناشاب فار لیعاحسا # .٠
 نکیار دیک هنسافتم یدیشفآو نن هب هشول اشاپ فنار لیعام ارح لاوتمرپ
 لتقف بوش هدهار یاا یلاع نامرفاب اغاىلع یشاب یوم هدازادنعل هرو

 ندنفلانا یرصکب هدنناخ دوم ناطلس رود هیلاراشم یافوتم_ * ردنا

 رکسزوتوازوب كب بولوا یمودخت كناشاب میهاربا درک ناواخارج هلنرازو



E e 
 8 es رزو ها وب ینا شمالاقیرانتعاو قنوریکسا

 دکتر وهظیداوح هد راب فک و شمش امر صرت

 3 یدنلوا لتف تیاهذو لزعررح لاونمرب
 ۱۳۰ اس نارا کا ارداولّعنااو كالاحنهذباب را هیلاراشم

 هد دد ادعبتسم یر ودصندودنک تانکر حوال ثم ول قجه ووه کلا شذا

  لابقاینوسل وا هسرولوا ےکر ه هلب او لقاع هجا دۇم ( نطیاناسنالانا)

 ٠ كابفا تق ولوا هکب ا رولواردانکن نات ر اط اب ونشا هب ولوا تشن لب
 ر دص هکر حاجا ضب نوعا سفن ظا هلغلوا حذم یلتق ىطاط ا
 نما "هعبطم نیشنردص هدنسهباس عقاولایف بم هند رازءهلوا روذعم هدکن

 ۱ یکی هدننامز كنب راترمضح دنا ناخ دیگادبع ناطلس هملدلوا ناماو

 داب زاهد ندولنلوا هدیصتمراثلواطاسهرایداولارعذا “شوک ندلابقاقاطراح

 راو انر اوطا هل و هلن ديف هظهاحتیت رالابق او هاج زکلا هدب ولو الا مشتسمو نیما
 كهيلاراشمربارب هلا هلج وب یدنا روح هلوارودععهدنن رادراب دیاوا شعایدصد

  وک هفرطاو ورهدنخهدنناذرم هنو ار اکنا ید یس بله تانسحو ها ذتانسح

 , رهامهدم القا نوفو ر داق هعاش این دن دهن بن راو یخ هو بیهمو نک

 . كنایم هفص كن دنفا یهو روهشمرعاش بولوا رثا هدنخرفو رورپ قراعم
 هل اتامهمو راخذ یتادحرس هلءلواتاذرب ردبا تیاعر هطابتحاو رددنمات

 .هدنسهنس یکیازویکیا هک هرکص هتم وا کیا ندنوپ قح بولو شنا نوح
 راخذنیدلو شعاراخداومجكنایرودراتقویلیخربهدر ةسنالواعهاو

 هروبتتک ن هرفساشاپ فسوب نائلوب مرک آر ادرمسهدرفسواویراک دتباهرادا هللا
 . كنهدنه *دعتما هد دسورح كلاعو رد و رعیکیدیدروب دیک اشاد. لیلخ

 هتبا كل راول دنه توتشاط رهن رخ هدنه الامم هئسد هنس هلی تاور

 8 هءلوبعوقو هلدایمو هضواعم یشان ندنرلجاشحا مدع هتسدعتما رابدوب

 ۳ افدنالداشفوب هلغلو ایراط یلک فعض دولا ةهحنم هن هيلع تلود

 . لاعاو حسن هد هسورح کالاعو یاطقنا كمان تابخرند ه دنه هعتما نوجا

 هلاکت اصوصخ هلرس هب رخ تد قلو هراح هنصوصخ یجاو ر ك هشعاناناوا

  تییمارلمدآ نوجا ىلج راجا رهام داتساندنرافرط یسابعردنب و تاروسو
 EK مهار دیدیا هل وی دوج و هروکذ م تروصرک هقب ها ینویدیشا

 فان ودبوتاوا لماعتو لو دن هدنسهر ییلخرادوب كر هک راتکلع |

 یک شک #

LL 



 ا ا
 هرات رمضح ما| ماش داب و دردراکتاردون یدال نکرد راد و

 ینادنک هنن رخو هنفودلواشلیا عامنساهچرت بجاط ییدلو ا شا اتا
 یسک: اءان هنکیدلبا قیقح ینتملها د كناغالیدسارک ذلافلاس نالوا

 1 ر ۳ a راررحلاونمرب یی یدنفا قط صم كردن ا باقسا ید

 عود ارکبفت نیایسایرات روع6*ندّتتطاس برق هل ازو جد ییانآلیعماو
 یدلبالاغشا هللا دن یییدنفا نطصم یک یتیدلوا مظعا ردص

 ¥ دان كاداعنم هوادعالا * اهنلازا ی رتدق هوادعلا لک ( تس (

 راوجواهنا و درلر وپ هلو اروم !یلالتخ | ثعا بو شلاح هترادص یا هن هج وض

 هنساعدتسا هلیبسح قوا یت ایا ا رادیعبت ندتتطانب
 رایدنوا جا ندنداعسرد یخدیسکباررح لاونمز قر هنلوا دعاس

 فی وف نیا لر هصوشم تاوذ راسنالو | هدنوریپ و نوردنآ.همشبندنوب

 یش ود هنس هیعاد درفت هلهجووب یدلبا لالنتساودرفت بسک لب ادیعبت نیک و
 بسحب هدنلاحتبادب و یدیشفارپ راربغا ٌهطقنرب هدن وامه لاخ خو ارس

مأامیضم هسا شو عفاو هسفانمو هل داع هدا هل ر هبرشباا
 | هلیلوف یض

 ۱ تدشغوت ورهرزوا قال قلودروماوقمالوهدنس هع اد ماقتاذخا كر دبا لع 3

 نیم دک ههدن وبا هر وضح هرزو ا ق٥ ار اومصندتم تب او قرض "هداجرپ
 هد دسیا شابا تاب راهظاهرزوا هین"هقب یطوب هدنزا دا هچرک | بودنا
 هب اشتراوباکتراراومهان قب رطیرهرکص ارظنهنسهدافا كنیخروم صعب

 یدبا شمالشاب هب تاب تاک رحو شد ِ

 ترادصمقو تمظعو هلیص رغدنسم هباقو نوک رب رحم كفصاو خروم
 لاوماو فعمجو لاحر یابنغا "هرداصم طب ین هوا هد ده ڪول بس 1

 هل.صوصخ و شمالشاب هات رارمضا هل ای ہب هل ناهتسآ دوخاب و یس هبعا 3

 کا مد ابا یسودنکن کیا ماهااو و بلیعد لر دار ,ارشکت ییاشاب ژل 1

 دق هج مع زبولوا لبا هدا ار !قوج كب لب شت یترادصدادتماو شل قوق

 هله جوو ېچ شاو انو تورا ,i E E ۰ ندنروز ت

 هد هیهوعر اظدا ندنغر دلوبعوق و e كح زس 0



 یتیعتو رم كندجرت بحاص هدکداک هترادصاشاپ دم تزع هدن ودنا

 یر ال و رفت ترم تان 3۳ دننیدلوا یطاطحصأا ۱
 ۱ ززکمینوک یلرعكناشاب ترع یدیشعاوا تبصدقیما هناسرت هرکصن رک دنا ۱

۶ ۲ 
 سس ۱
 e هیدشان سم یار تر ات اب گرد بودی

 ا یار 2 رق قالفا هرس نا ترورص ا

 اعا فئارهدکد لبا تمزالم هلق دن هرکعندنتوف كنار اتخا یت تمدد تانک

 بود اراشعا بکه ل الق هنسهطوا یدمآ قرهلوارهظم هنتمه كناشاب
 ۱ قدصو شلوادا رر هلا تالیح دم اودا دررم امويفاموب یدادعتساو توال

 رارس نیفغلوا مادنهسا هدیلاع باتقو یلیخو فوصوم هلبا تماقتساو

 لیععمایناکرسس هدلاح ول تولوا فورعم هل | فوفو هنطلس نیناوقوهتلود
 ٠

 . رظذ رهظم كناشاب دج دیس رادحسقساردص هلبس هیصوت نسح كناغا
 باتکلا سر ندمقوخو یب+ 8 دتلو ندکلیحدمآ هلغلوا یراتعا

 . تافو ةیلا را شمر دص یدشلوا یاعردص یادطک هرکضیآ رکسید و

  كناذرب صعشهلب وا هد ادنهک ماتعیسانرف هلیصوصخ وندنکب دم هکح

 كلانا نکی نان وب مظعا ار دص هدل الخلوا تواوا یاعردص تک

 ترادصرهم هل الز عءاث هند دلو ایران رم یاضرر اغم یراوطاو عاضوا
 . لبقم یدنفا یطصمیباحنانل وب رادرتفدهدق دنلوااطعا ه هجرت بحاص

 . داحشاو تقفاوم یم دق هدنرایب 32 ۱۶ واشر ورو ا و
 . تلودروما هدکلرب و بن رقت 4 هراد هلیفلادنعک ترادصینا ندنفبدئل ون
  قجمابولواشع ابییطت هلا همی زاونعاوناو د لمدن تن وری دیلع
 ۱ کمک قوح دس یلوا ندا ةاو لداعم نسو دنکی دتفا ی طصم

 زومآم هنناج مورمضرا هرزوا ینددنلوارک ذهدالاب نویلشاب هکعا باقشا

 . یدردناهیحوت ییصتمهدحهلب | ترازو هنتر دیشب وطن که تدهرب و

 | نکیارضتحم اشایدجشدیسرادحمس قبساردصرک ذلا فلاسهکروتاوا تیاور
 لیلخادنم ۳۳ سارد ا تافو نب هدقدراو هنت دایعیراترضحناخدب ادع

 وا تار یییدنفا و ِ دوخاب نیدقآدیجت

ee 
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 ر زو یظفاسح هدنف ینوک یبهشبنوا كتهرخالا یداج یصنم هدج
 سل نچ رز رو لا نامرق ی هر دنوو هاشاب د لزوم و

 یذاروس هیجوت هیاشاب نسح

 چ ییددنلوا لتفو هرداصم كقاسردص دلم 3

 یحدمودوحوم دنس ۰ رحم هد لاصق | نیح لر اش اب دیجلسلخ قاس ردص

 دوعنبب رق4ب ةن رولا نالوا عضوتناما هج ور هد را ضع و نالوا

 خا دم زونه هن دار | نووا طرص ند رم تئاح یسایشاو 1

 دسر یرا اولاو> ضعب ادەت یر رکص نوک اقر یدیشماتلو
 بیس هشدنازت كرارعخاو ربغتنالوا شلک هروهظهدنفح قرهلوا نوبامه مس

 رل هعطاقم ینددلوا كلام تلوهس هجورب هدنماکته یترادص زکلاب هلغلوا

 هرفوغلابنالوا لصاح هدقدنلوا تخورف هنبرلبلاطهلبازارفا ندده
 | ناف هج ولتیلک نده رىم نام طاقم ەى شب ن دق دو لا دا بعلت ِ

 هلهءالب ندنلولح هداز یشاباصد ییفصتكنس هعطاقم نوروهرفروهش 0

 صالخ ندنکر شی هعطاقبول ندند رصقهداز تع#!یب رخا فصاو

 هل الب كن هب رم ناعطاعمهلوعم و یدیشع | ےک ةنفقوهرکضذدکد تبا

 هبیربم هللا سان "یدانا لوادت ندنغیدلوا نکم یتخورفدعب نم كتاعطاقم
 ینددلواشغا ےظنت هک ویلاحو هنج هلو بس هنعاطن| كنعفنم نالوا ظوحم#

 ییرمبناج ءان هنکودیافاووفاک هغناظو نانلوانییعت یتاقفسم كنقو
 زارفا ندروب زم فقو هروک ذم هعطاقم هژب دصق هباقو سس وم ماظو تن .

 كهيلاراشمهحدق|یدنلوا عب قر هلب راقیحهدازم هل عاجر | هنسالوا تنیهو
 یسادعا شنالاح ضب ند اروهظ و للم وب ارخوم نکیشهواافتکا هلال:

 ود یدقناقتازاجم قنرآهدلاح ینیدمل وا بیدآت دوب و كلردیا هتشررم
EIیبیهاشداب ی  

 هداژ اوت نالوا رومشم ۹ الط یا نی

 رلب دلب | لتفدهطا 1 یهیلاراشم بونلق ek ه 3

 < هجرت %

 دل وت هدنس هیص رودروډ هدنفاعسررج اشا دیج لیلح هيل ار اسم یافوتم

 هک ۰



 ر تدب دمدکح و دنعیص لیلا فیط]دج ا ەدە زو کرا

 ِ ردنادماب ییاورو ید یری ناخ نالواهدن واه طخ رونلوا

 3 09 ۳ بوعردو یهیحوت كن ص9 هد هب اشا دج لي اد دل

 شعاتافو كناشاب ىلع نکی یبدلاو هدج هدسنبحر یس دم زکسناسفط
 ت ۵ لح هعدفا نوار اعشاواهدا ندنفرط ی عسلا اوحاش س یعددلوا

2 

۳ 
 ا
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 ا ا ضعب بواو !یلاعردص یاد ااستارزو *هبتراب لاا شیخ |

 | هدماشو هی وز 4ے یدنفا قطصمحاطا E e ور

 | یدیشنلوا شنو مایع اتع: رع هنلصام هلا اح بودا ظنت یس ەر اد

 .هدنناحمو مرا هل - اونعتر اظد هن اد> ب ورت د هنس یکدارب هسلا هبل ازاد

 ینداوا شا اتورتنابنا عارف و اهل !یفرص ةا هنیرخدهو ب دک مو تعاقا

 E اوا هیحوت هنس هد هع كن صنمهدجنالوا حزاتسمیب رشک ی راصمهدناح

 ر زکیشاک هد ازار تحاو نو ند لمك تراز زو لیفت لجلصا نعهدف دلو یمولعم
 sy اضرو است تروص هلا لج هب هبهلا تاردق»ییب روهظنیزرسکا

  هبهدج لرد اهظفاسحمیترازو نا ےن هدب . ودنا ےظات یی همزال بابسا قحا

 ون بوناو نسسلردق هسا یودتکو دک نا .!فقوت هدوقن ول لک تاصاوم
 4 لب

 بحومیب هصیعن و شیلا در یسعاتع ز کک هیت الا ناماسو رس وناشر

 هح و ۲ هن رب نددن ر دعم كن ارزو یصنعهدجعانب هدفح هوا كعد تلاحر

 حر هل ازادکو زوسرازه ھ یس لرو تیانع قار , هنسهدهعودنک دیو وا

 فر نالوا راکرد ی رو هدنراش هل هل ااش اب دیچج لاح EL !اشعا ازابنو

 ورا هب هدح لاح رب فزد 2 لوبق ی هلییسح توادتو

 ناب ن رع r ا هوو i ا

 تابع صحت ەدنتح كنا ایا ص فنا لناشاب كج لیک ن کیا ارم وددرمم

 یدئوا هیج ول قلا هندا هنسهدهع هلعفر ندنرزوازو ذم بصمقزهلوا

 قسوبف بوراو هب هطا هجزوب هیجوتلاب هاش ابدرجلیلح یدیصنعهدجو
 هلا سج نمهارطا) هلغلروس ناهرف یسقیک هنبصنمار روا هل یظت
 ندنس هدهع ید یصنم هدح ن , زسکدک قوجنکل ید وا رغاطیرمس

 قحهاوار داصء گود ویو ما هد س هرب رج یوکناتسا لب لب , و ءفرص

 نالوا لو یدل ر دل هل !یلاعرخا هنفرط کر ح هرزوا | تالا ها |

 کد



 هناقداصیملودروما كد د دورو مع ظعاردص یس عهروک یدعاردش ١

 هلک نس واکس هرعل | بر ترمضح بانج نس دبا د وهج ل ذب «دن مما تب ور
 نيءآ هلوانيڪم هدخ راد راندا ثفادص ا

 4 لکت 3% ۱ 13

 دافتسمندنسهدافا كفصاو خرومو ندنفابسو قايس كنونابه طخیکلوآ
 ندنسشود هغمطو صرح لر ءع كناشأب دج لالخ روک هت دا
 یهرطاخح هد وا تعانق هب یریم عفن نالوالصاح هللوهسندرادحرسو

 نامش كات هلن بسیا هخا دمو ضر هڏ هب ادر

 یشاندنسلوا ثداحوکتفک هدف ولفاحواهدنروص قحهلواثعا ەش ¡

 ك ظفح كرد ارادم یاشاعاکا ید یر كمال الاش تواوآ 1

 هلآ نخ باس د هدئتح اشا فار لیعما ر دیلرم هنکیذاف وس وخ اا

 قرناوا هاج یناهن ندنفرطاش ایدیجلیلخ قا بواوارغتمەناھاش باق
 هتس وب وهلا هن کو دنا هدکلردشوک هح ەل روش كد هب یدعش

 ديلعمانب ر دلبا دیو و رومأملی وت هرکس ت نوکیا نکیشفا واهيجوتانا
 نکلردشفلوامفر یترازوقباس هجو رب یخ د كنا ینوکی لر ع كناشاب دیجلیخ

 هغي دناو ات: اوروندلوبعوقورو دزونههدب ولوم! ز وت بجا و هررحلاونمرپ
 نام فو | دادس ا کاتر ادص رهم هلحل |یلعندلوا مابضروته هز وک |

 یسهجننكنهداحرب هدنروصكج هل ر وتیمشاو هداعلاقوف هسلروا هرکف
 رانا قلدصت د ه3 وود تاباور صعد ید هرطاخو و ردنااضتفاقلوا |

 ین رن واغلار د هعقا هسکر دق وب زویترددک یشاعم مضلرولیقرت» هرکو ل هک دل و

 كج ر و ناجم هناهذا هلذلوا ارجاهدننب زوت بجاوموشاقروارکرارق
 رادزنفدیساغا یرصکب ؛ندکیدتانوهن کی .دنب راہ رککب یئداوحدافوهنتف

 نامه ید ديلا یوم یدنفا هدک دا لاح * هدافا هنامرح هب یدنفا فیظذدحا |

 ییاغع كمطعا ردصهلکعا عالباهو اھ یارساعد رمسیاح ع وقو نیل هک 3

 ی هسررف "هوق كغ اور هلت وب هرژوآ قلوایرتایفاغتدوخایو |

 ترادصرهعنداوا حابصزونهزرحلاونمر ندنکب رم یبیهاشداب

 عرفتم هشم م اعم و د کلا ا ادای دم ز ال یاناصوو تار اط>ا تف

 عا ندزافا ریس ها دار لاخر دی نیک ایا اوز هراس هدا امنسوصح
 اد 3 جم



 تن ,ز نروص بو ای طخ

 < نواه طخ تروص #
 ۱ هاب نسخ یزاغ مرب زو یمظع ترادص ماتماقوابرد نادوق هکنس

 ءارب زو هک هلوا كمولعم هرکصندنگی لب ا فد رشت هلم هناهاش مالسنیس
 ؛ و یصوصخ هماساكن د راثاوا هدنابحكع رال رلل ودواقاحوا اش اب دیچلیل>

 وا لزرع ندکیدرب و ناخ همهناهاش عبا یتانگسو تاکارحراومان

 هرشطان اب لع راد رخ سلاو بلح بواوا یظفاحم یزوالاح هلکما
 ۱ ]ی وات یا وتو رس و فواو هالاوحارادحرسو

 ۴۰ oie مرا دصرهمیئا ندنغدلوا عوام وا اوم

 هلهحو قلم ۳۹ Jدa. ما وا لخاد بولک ساعت هن ءانب ۵ هکیدلرا ن | نيو

 e نییعڏ ماتم اف نس نوعا دابع روما "هرادا
 ھ8 روما دفاک قافتالاب هلم هنس تنطاس e AR ناهاوخرخ

 یرلص وص> ین ییالعاو ضرع هنو ایه باکروماغما دمهبلعتاود

 سماناق لطعم تحصمر نددابع عاصمو هدامرب اعطق ردبا مالعا
 ۱۱2 لا ورود ز ندنویاهل اوهام هرزوازکتقادصو ترغیاضتقا
 دخ مناودونید هلباربخ - نر هکر ه لز لی ادخ نس هیلب !تقاطعسوو
 نیما هاب .E دوعسم هد . راد هسلارد | مادق دقاو مای

 1 ۳# هبنسناقن ا نودامشطحء ءار دص هدنیقع بجا اومرود

 ۱ ناب نادوبق هلب لعاشاپ دج لیلخرودل البق قیاسلاونمرب هعف دوب بولوا يٍدق

 رل ضا و دما ساب صعد شدورو نوبامش تاق رشدد 55 هلغلوا ماتم

 ۱۳ یسنربا ج هک هر AE نکیاراردا لور

 ةاوادرا او هیس تاف رسذت هلا نوی ره زی هاش ماتم اق ہد رقع

 رون وا حرد هلحوب یتروص كنوبا هو

 4 e تروص

 ا :نای> یزاغمرب ز زوی ع نرادص مات قوا ردنادوبف هک

 اقدر کەوا مو" !عمهرکصذدش رمش هلم ها 9۰ !د ماجا تمالسمالس یس

 «!فراوع اضع هلا قبسانم یی ږوب : كنب رلرحاوم یرالوقمومف نائلوا
 ورسلانروم وعس بودر اکس ندراکروک هصاخ افطان یشانندم هنارواد

 درا هللوقاغآ یسادنهآ رالکب واوا موبامهناسح ارح عص مم هضوقرب و



 یدنلق هبجوت یلانا یزوا هلیکلرکسع رس ءتسلس یخد هتس.دهع اش[
 یشامدنکلزسنردق كناشاپ دج شیورد نالوا ع اطا رساو یو

 ماش تلانا هدنس هرغ یرخالا یداج هلبالزع نیفلوا لت هب زاخلاوحآ
 دیا صا # ردشتلوا هیحوت هبا اب دچار ارج جا راما

 هنس ول نبه هنن لیصعت نالوا ععاو هدنامزاول لرادت هرزواقلوا یاثنایخرآ

 هک ارحاوا یتیم الات ورح ندنرابز رهط ا ۴
 ردکحداک هدنادلح هنلاءاشنا الصوت كناعوقوو # ردشُملف لاسرا

 كندنفا هللاءاطع مالسالا حش هلی ااشاب دیج لرل مظعاردص $ 1

 ٭ یترازو عفر كناشاب فثار لیعاعهاو لر "

 ار یر اومط ةر كنس هذناطلوق فو کوا كالوالا یداجچ

 یججرکب كموق رم هادندنوارود هدیلاعبان زونه بوتلوا مد زودنا 4

 درج ل اماح هلبس طا و تك یدبعلوا اروخارم حابصلا ع ینوک هب زیپ

 تعاسجاقر و لا صدا هب هناا اقر هنلوا دا درس اودخ |ترادصره مندان

 ترادص رهمو ۶# یدنق لاسرا هدناج یلوبسلک هلی رطا هدنرو
 یراب رهش رادطس هاناب لع نیهاش نالوا یظفم یزواو یمالاو 3

TIREنسح یزافا رد راد لدهنلوصو هت داعسرد بو  

 ا مر سالا حس هدروب نموا و ## یدتو ۱ تصدر ات

 رومآمهتماقا هدنسهناححابس ںزع ید یدنذا هلل للا ءا طع دم درس1 هداژ
 رکبیناکرسیدنفا كب ا : خهارب مس و "مو زاشاب دمحم ضوعبوا وا

 بصا مالسال ام ےس ت قر ەنلوا ا < هن ور امه نام ت :طاسو یدنف

 كناشاب لوسا ا

 لاوما نالوا دوحومهدز دان تووا الحا وید ه هشوتهل قر هوا عفر ترازو

 هنسافدم و اغا نایع ےک ندنرایشا یو یلاع «اکرد نو تامين و

 ظا زو رغا نوک و اهن و %3 یدلروی مو

 لاسرا راو جار رحا هدر و ن٥ ر 9 نایعذاعا یصیف ندراولک دک نوحا لاصبا

 ره ىس یهدنتسشوغزوق هل نا نالوا هدي داع سرد هعشل ندنرلف د: او

 هرج ول ها شا نس>ر رو لە داوا 3 اص زود رغا نالوالصم توئوا

 قانوف بوت :اوآ تجرص هنلایعو داوا هرکصذوک اقر ۱۳۳ %3 یدناق

 یدنلوا ناسحاو هو دص یمایشا او لاوما نالوا هدینابو

 نالوا رداص نوا قلوا مولعم یرع بس الاجا كناشاب دی ليا
 س
 س اص سم
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 د دلوا شعاع ارج هلیفارادرتف هنس و هدد و یغاع شاب. هت رخ ندنرافا

 دو داو م هدنخش راتشب زوتوازو تكيبواوا ییغواكناغا لیعاعسا قانت وب
 ھے ں واوا ع ارح هنونامهیارمس ءدودلوادراو هتداعسرد هدنغولب هری

 نابرهش نار !دقوح هرمز هژدیسح یدو>و تمادجو تهاحو نانو ادعلابقا

  یطصم ناسطاس قراوا رادفوچ ان ن رسکمک قوح قوملا دعب
 .هلیفل ده هنب رخ هعقد هلی انموب و شوا یرابتعا رظنرهظم كموره
 داشل د هلبا قلر ا دحل نالوا یتا رعیاهتن.كاجرنوردناهدنرو رع تدمر و
 | روظنم هلرنیسانم قلب هل را | روس هد داش دیا ا دبع سولح یدآ شاروب

 | كاناي ناين ال و ماتم اق :دداعسر د هدانا لوا بولوا یهاشداپ تفتلعو
 تولوا لرع ندنکدلک قفاوم ES یکرحتدشو عن ط ت دح

 | روما هددسدا و ۱ بصا مات ا لرەلب رو ترازو ه . دچرت یحاص

 || یاضر یالخ هلیابح a 2 I یکلیدتنم هدنرازو

 قا ةبحاضراص>ەرق هل لزعءان تا تو اوطا ضعب نالوبعوفو گام

 . مسجمدعب و یسلاوشع ممبوئلوااشایتارزو ندمک قوچ ید: وا
 ۱3۳۳ عن و یاو یکی ریم ی لیعاعسا قلارا رب و لاو الا
 | هرکصندکد تناتمو < یارحاهداروآهنس جاقرب تولوا لاو هن هتسودنالوا
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 1 1 قع 9 مدو تباثو رادو روس ردشعا تافو رر لاوئمرب هداشاود

 3 4 تاهم> هل صع) 3

 ر >هداتنا اول یشانندنم ها مدع هطررو طض كناغ ی یساغا یرصکی

 . مدقاندنوب وندنشدلشاب هغلو وص ز هناخورلناک درفاوبولوت هح ر ذو ترک

 یسەدام راهماسا نالوا یون ییاطد بون وا ب ۰ باوصت سا هدهد دعتم سا

 یاغاید فیجار | شعب ندا ندح راداکود نکا لکد شاک هلاقزونه

 والا ید اجویشا ندنند وا لوڅ هنکلرسنیاهاو هدتفاج كهبل اراش م
 دو ابصناغادج | اک لوقه رب هلبالرع ندای وک رک درد
 او با مورو یرکس درسی اج ل ء٠“ اہرزوا دجو ینیدنلو میل دحتدقا

 4 ادا +



 نوجا فد كن هدتفنالوا ظوممم یروهظ لب رالوا هدکتزوک تقوراطر
 مي ی دیلقن هنکس رک س عرس یپاچ عام ادوخایوتسلس هلبا لزعنودار
 یاعطاعم هداج دارغلب ید كن دنفا ی رس میلس هيلع ءان یدیشفلوا

 دارغلر هنر ازوش تره سمدهع بت اتم قلوا یاس یا ۱ ۱

 ندیمطعاردص فر ط هعفدحاقرب یی دل وا بوصتسم قارویب هبجوت ین اظفا
 هدنداعسر د قانو وا شما تصخ 7 وندا لیصح هل ضرع هونامه تاک

 ۳ هلیسح قلوا یکیشلبا هدلویناتسا سار و ترازو نکا

 یکج هیمهدبا تکر حر دق هب اقل ا شپ و رستم نغلو ییاسح هکاذف ندا
 رهاظییج هلو اولش وعص قلر اقیجندلوبناتسا هسرازوا یسورآ هل وب هکلب و
 ین بولو الرع ندقایشابت واح ینوک یعتکیا كاوالا عيب ر یشان ندعلوا

 نوکییددلوالصاو ۹ ا ەھ نار دشراف یدیشلردنوک هثناح هنر دا هلتروص

 هدارغلب یسودنکب و یا ینلطذاحم دارغاب ترازو هر ندنسهقرا

 هدنسهظف اع دار غلب ناک اکیخداشاب لیعاعسا فار لس دهن وب لوصو
 اباطخاک | هدننیز ییج هنلواهدافاب ودنکی تب روعآهتروصهدم» و ینو

 را ےس قلیش ابشواحنالوا لصیدناوا لاسراو رادص ایلاع ما هع طقرب ید

 وچ یتافو كناشاب هللادبع رادحلس وب

 کالوالا عیب روپشاهدکیو ارت نالواقلابا یسر کاشان هللا ام مع راس م یسلاوهتسو ۱

 لصاوهنداعسردی ءربح یی؛دلوا شعا تاون دک ۱

 یدنلوآهیجوت هاش ا فار لیعاعا هیلار اسم هج رک !یتلابآ هتسوب" هدودلوا ۱

 ند س هدهع كناهرو ۲ ذمتلانا ی ۵ هن اغ > الم صعب ۵ رک صذوک یک اقا ۰

 لعام فتاربولاو ۱4, حول هاش اب نم یکصحنالوا ی ارد هلدرص 1

 قله را هجور بولوا یظداحم قا ياع داغ زوب رعا ید هیاشاب

 ییلطفاحر دن قالحا هجحور هر اشا نالسرا نالو ۱ یقرصتم هنغاعس هر

 46 هجرت #۲
 || نوردن|كاشاب یلعقبساردص هدازیشاب میکحاشاپ ادبی ام یوم

1 
4 

 بوت
۴ 3 



 كنتلود 9 ور و هدنعاسا سر وا ۳

 راسووق هجر دقت یراق دحل وا باد ا هلغلوایبمایاصدا

 الحا كن هدهاعم طورش كرد. | تبارسیچدهدالب راس یراک دلناتماقا

 ار یی کش یر دو "باس

 ۳ هاو هو وب اوت لاها با

 ش>وتم ندنوب ندن راک دمروک یار
 | هکیدلاق رداک د دید سهایرالوا

= 

 قو فرش عرش هدنسءدام یرابدآز راده زجو فمو یضاقنانوا

 اعم یخ هد رزواكنوب توادروئوا | رحایم هحرد نعام كفدنم

 ۳ Ee و ی مزال

 ۳ مب E ورارقهرزوا قم ا

 ۹ ین واالحا هر ننومطسق هلا رج نداونو یس 2و هب هبسورپ هلن ال 1 رج

IE 94 دار ناطام هدازرهش ل  

 7 دام ناطلس هدارش نالوا دوش دههر ون ز ر یر

 1 اح ا وک ی بعثوا رخ الاعیبر

 8 میلس E اا هنعاو اجا هیلع تلود لاحر

 و | هدنټح همنس تنط اس یالکو صاوخ ضب بویلو اناسللا طوب تم

 اس رورمسلاراد كنسوذنک ییضووپ ندنکیدلک هدبا قازاردناب ز
 . یبیدلوا معصم یدیعبت ندّتتطاس ر اوج هلغاوا مزلتسمیتش زوج
 دهمزال یرادوحو مهد لوخد)ا لبق هدارغلد اشا لبعاعسا فار

 | بودا فد وخ هرزوا بوغ ر بولسا یدحرس ناراک هنتف صعب
 ماقتناذخ | ندنسودنکص اش ال ذاع ضمینالوا بولسم نما

 0 7 تی



 نادوشیسارخاوافنا قردنلوا طز دما یاو شواب ۵
 نانلوب یرالیکو هدفیص مسومو یرودنک هدنوکش بنوارههار هلاحا «زاشا
 هدن(كخاارجا یاوصا هلو بوراو ه هروک ذم عال یراذیماهرماعهناس
 لیلجنامرف هعطقرب نب نم هلا نواه طخ یسالاب اباطخ هیاشاب نادوب
 دال وا راد را

 + یرارف كنسولذوق هیسور ممقهدب وناس

 بوتوا بص یس ولس دوف هیسورهب ونس د2 دوامه: مار او حاخاكنول ا

 قاسولسنوق ندنراک دهروک سولسنوق هدنراتکلم لد هب یدعش هسنا یسلاه

 هنوکض عب هدنرلن هل رلغنا شحوت ندرلتغیک ر اسوقارب نالواندنم او

 دومعیاصتقم هژیس اعدتسا كنس لبا هیس ور یا ندا نو عار وق

 رشابم ر ندقاوا هلن ایلاع نامرف نالوا رداض داب قعر تک رخ 9

 ءاول بولوا ندنتانمفم یتا ےس ینورطسق بوئیس هکنوجو قر هناوا نویو
 ندنفرطكنا ندنفیدئل وب هدنسهدهعاش اب نادوق هناکلام هحورب یدروک دن
 هسبا سول سوق یدیشهلوا لاسرا هب ونس قر هنلق قبفرت سشابعمدقمرپ یو
 نالوا دوجوم هدنس هلکسا بونس قر هوا میت هفوخ ندلاقو لبق ندا نوک
 هت داعسردارپ هدعب بوداراذک هندناح م رقابک ار هنس هنیفسهسور هعطق

 كن هنیفس یییدلوا بکار هلیساش او لاوما یکیدلیا رت هدنس هناح كر هک

 كنسجلیا هیسور هلکع ااعدتسا نس هظذاع كنس هلوجیی؛دلوا شنا جارو
 نالوارداصامدتمو ىس هظذاح جابه یک م ماا هن رزوا یساهذاورب و

 رادصا ناشلاع نامرف هعطقرب رکیدهدننعک لامعا ین: ذافنا كانیلاع ره

 وکی سوال ع روا یتا یدک | اعد سا تاقالم لب ا یدنف | سال

 نوګ | یسهدامںوااس یسجلیادیسور نکا هرزوا قو الاسر ازونهبوناو

 توس ویشا یسلیا هیسور هدن رلکدلءا تاقالم هدنغابوف كن دنا سا

 هعازو قاقشو رد ریاغم هطورتش یعوقو كتفك د لاا ۴

 سینرهلکءد ردیلملوا بیترت یرازجكرادهب زجویفمویضاقنالوا ثع
 یکدلیا دقع هل !یراصن لود هيلع تلود هک یدید بودن اهل ایم ىدا

 نیح كن هعقووب و ردشلکهد. امامها هنس هظف اح ندازخ كدوهعو طور
 تکرح طورشقالخو بیدا هرزوآ یرلش الر ناو | ل خدم هد ه يضف هد ود

 قفمو یضاقاما یداردنوکر شابم یلاع یمااب هدنابقملوا فر و راند
Z_س  

 marr ےے جم هم تی مس سس و
4 
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 یراقاوقیلوطاد او یلبآ مور بونلوا نییعتیتارفن یبهناخ هبحویجت وطو |

 ولو انامرف یراملکب تب ون هکر هویدلرب و ماظن هیلاک كن رلناصنزکلاب |

 یسردلاق توراب هرزوا كم هاک [ یتناطفصسو رادزد كنسهعاققج اور:

 هک ان رامبماوا هاش مردم هاب وطراذننصح* هلتهجوب و |

E 
 wa یاکعسا ك زاخو زکد هرق

 3 1 ۳ E هک ۱ هدئسهب اثم یصوحرب كن هلع تلو درک دور هل تفو

 ر نسا ود هنوکندنوک یر هلو کلام هش رانا عللزوک كرکد هرقهلب
 ۱ میام تیاسهن تدور کهدنس نوتلود هساهدل لخوب بواو[هدکع ا

 | هلغلوا مهارمایماکصسا كنب زاغوب زکدهرق ندنک,دنروک بولک ی نجهلوا
 ندا اضتفاو یهعرتوریمعت كن هعدقوهدیدج عالق عقاو هدنسراخولخاد

 رد شوا مانهاوترشاسهدانناوب هتصوصخ یمیظنتو بتر كنم راظفاحم
 یبرفاحو ER نالواشتلوا نییعت هلا ظفصسم امدقع رک هل وش
 تب دلو مولعم هر | یدل یرلتح هیمهزاب هش اهلى الهد هظفاح مح اتنتارم ۳

 0 راذکراکهش رك زان ا4 اعاحراو اعا . رد استاهدخو جا ا

 | نانلوامظنتندن :و رطاشاب نبس > یزاغار دنا دو د لدل وادا را یننیعت ك ارق

 هدناب اح لو طابا هدزاغوب جراش هکبج ومد
 ا مورو قجاورو رانفمقاو

 زارب وب ۷ عمق و هدنلخ | دزاغوب هدنبناج یلوطا او هم رغوراتفدیدج مقاو هدنراغوب

 ظذ سم ردد یموززوا دن ور ادزدر منررپ هل | هنیعم فن اظو كم رلهملق یال

 هلیسح یقذوا ی ج اتسوب یدین رش یرماوا ناتوان دنفاخنو ا اات

 دوهشم ند رب دوو ا لبا مور اشا كل لاهدنروهط ۵یقسرپ ندعراخ

 نالوا هدزاغوب جراخ یرلپیگب هروک دم “دىلو بةعرد هلاتهج یجەوا

 :دکب ید یراظ ذمه ع القرناس هدنعوقوراتراش اوبو یس ك نشف ییاوهو
 اوا هدنرل هع ینا وق یلوطاناو یلیا مورو یرللبا تیفیک مالعا هلباراتراش |
 . ییدلبادا م كمك هنیفسرب هلوتموا بولوا بقرتمو مضاح تس دردل تف

 ینمنلق تعنابم هنر ورح قر هلبآراب وطندهعلق یکیاوپقجما هدلاح
 غوا تسکشو قرغ هلباهلک هسنارولوا كحهدبا رارصا هدب ویمهلکدو

 ويعد ریش راق هنب روما بوط ظفصم زر رلاننصسمو یىل توپ تسدر د لنتف
 :اترمغ هلاعا یراب وط هلبانوردداحاو هناعا هرات وطاضتالایدل

 ۳ < جد
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 نالوا یسدوب ونادغب وربند هنس جوایکیا * ردشٌعالاصدا هتدامسرد
 نادفب یوباص هیعنسمتالسم هلتنراتم هصانشاساحانضهك ردناسکلا
 روما نالک هوا هلاوح هب و دنکندهبلع تلود قرطویدعو مط هنماناعر ۱

 تاسم حالصا هل !بااتجاندنن رقءوس هلکع یدصت هلو اھت ور ص ةت هدههزال

 ندنغادلواهماتعو ظع.تم هد هدا شعلواراعشاو محا هب ودنک دنحره یسا ۱

 قالفا بوتلوا بصنكب ردناسکلانالوایناججرتنوب امهناوو دو و هلبا ل رع

 یدنل نییعت یناجرتناوبد حد هدازکبیراصنالوا یسادنشکویق _
 یدعتو طه ارف هتشندنرافدلوا زنا ادا یت, رایربم لام یرتاشعناوشر
 نیراتواتثو داسفهنوکندنوک بودایدصت هک اعط ینب رالوپ كراجتو

 یتسضاقدادخب و جاراتوامنت ین اوراکر مزا ےظع ر هع دقه تج كرد اداد رم
 یراقدالواكرتهرزوالاحوب رلنوب ید ازلشغا ج اردتسا قد رطلیم هلا لق

 مویلاو یرالام وکو بیدا هلغلوارهاظ یرلکجهد | بارخ ی یل وطاب | هجر دقت
 یاسالا مولعم ند ا تراس ج هتراسخو توان وام وب هد واوا دوج وم هدر لا

 هطرار س هل راناکسا هدمولعم لعرب دمیاعفو یرالاصیتساوذخا كصافشا
 هدیلوطانا ءان هنغیدلو| یهاش داب بولطم ام زجو اعط یرالاخدا هنتح هب وو

 الاحهروک د مرا شعیدراشم اقر ومأم هصوصخ وب یژک !كناربمربموارزومقاو |

 هلب رلتفرعماشاب رع ندن ارمرمهداز ناوشرواش اب یدبعیککر ب زو یسل او هقر |
 تلاخد هدنراق دلو قیضتوهطاحاهدلهنالوا روهشم هک د یس و انا

 هلیبس یانماو ارفف لرد ا لوبق ناکساهدلحرب دعبایف هلن رال وا روب هناتساو |
 یفرصتمهن کل امنب راوکر ب ویس هنسزکسناسقط نالواا هدنراتمذو كما | ضرعت

 هنسهب وصخملاوماكنن اوراکربسزاو كلی هیدن هماشاب رعهداز ناوشرنالوا

 هلیطو رش كمر_ و هچقا هسک زویشب كيم «یربم بناج هرزواقلوا لدب |
 طب رهرارذن رضا نوح ایرلمامت|لوکنندنرب كط ورش وب بول و |لوبق یراناجتس _

 اس هنفیدناوا قب رفت یرهصح «لرلةاسءندلاوما نانلوادهعتو رایدنلوا

 نالوا یجاور كنابشاو تاناوبح یرلکجهرب و لدب هب هجفاو نوا یلص
 ریاشعو یدئلوا لاسرا هغ رشرماوا هفارطا تالو نوح ورف هدرالحم |

 نانلوب هدنتیعم هیلاراشم رب زوو یتنیعن كلحع یراقح هنلو| ناکساكن هروک ذم

 ییسقت هدنرلنیب كن هسقا هسکزویکیایرلکجهرب و همان هیمارکآ هرلناریمریم
 ۱ یدنلف رادصا یلاعرحا رکی یاد دن راصوصح 1
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 دا ااو ضرع EY یا هال ربا ج یجدكش زودنک

 | نان تناما هتساصخ هد اضتقا هخاصم e ول ناسا هرکص

 ندانناسا امدقمو یدلبادادماانلع هبولربازج هیلعتلود نکیاتوفصطرش

 || یدفلوا ازشا تبغرند هیلعتلودفرط کاتر تورابندادورو
 || ایناسا هیعالسا یاریسا یرلکدلباذخا هدهب راح نالوبعوقو هل اولربارحو

  یزرسلایناسا نالوا هدهمماع هناسرت نکیشفلوا عدقت هللا هلا ندنفرط
 || رب رفت هعطقرپ هدلاموب تودناداوم دادمت وندیدلرب و هلباتئیه یراقدنلوب
 || ناضروق ول هطلام هک ید د بودبا هلباتم یدنفا سر هلکع ااطعا ید

 ا لسم هناروصهنداهمهلران كن هيلع تلو د هلی رللواندنلقر اسایر دو نادنسهلوعم

 ١ ن ولر ازج طورش بحومرب هيلعتلودو ر دلکدناناغ هنناش یسعاتغرو

 || مزالیرادصا نامرفرب جا طورمشلا بس بوتوط ران ءدنش برخو لس
 علردیب ینتم هو یس هدننعص هدام هست یربغ ندنکیدتا افا یخدنارواک

 ۱ ا انشا هلن ردعکا رانا یمز اول نانلوااعدا و دهناعا هت ولر ازجردشعا

 || 4 ولزب ارج دتفردندواوم شل هلوایراخوزتاع لودلا نیب هسبا هلماعموب
 ۱ دقعنم هدهنایم یسدا4 كن هب راحو هسفانم ندنانوکت هدند كنولابنابسا

 1 زداکد دي ند هظحالم قلوا بس هنمده كتافاصمو لص ناش نالوا

 ]| هلاعتسا قحا بولوا هدداهج تقو یو ك تورات نالوا ندهب رفس مزاولو
 ۱ هدفدنلوا هن ر نورا ند ادورو هعفدوت هک وبلا رد یدییحالص

 ۱ رلکناتوراننالک ندایناساهسخوب ردشلوامولعءینیدم ارا هشداو یییدعا

 | یانکاو روئلوا ادایساهب هلر ازشا لاحرد هج رب دقت ينددلوا یک یوراب

 جراخند هیلعتلودنوناقیسهامارمسا
 ۱ i هیع مدعاوف هسا و

 اا یدندنفرط یدنفا سر نعضنع ییراباوح ردشاک دنا هطقاحم

 3 ردشلرب و رب رفت هعطرب هسا ا

 9 هنشاب سایقشادوئرا اشاپ بلس ندنارمریم یقرصتم هنیولداقباس
 ۲ . یدهتوروج هب ارفف نالوا هدرلفرطلوا همس ندکدتناعلب ولکا یییرم

 ۲ قرضتمەنب ولدالا از اع یارجا هلا مادعاو لتقیشانندنک دا یدصت

 1 « اار شلزوی هام اهب اشاب : ییعهداز اشا یلو ندنارهمریم

 . ةاکعدیرالغوا هقوق رکب ندایتشا نالوا عبا هنساوه هلب اب ےلس اشاب یلع

 . هدانثاوب نراهعوطقم سور هلبا ,لتق یرلیقش مان مهارباو نسح فور

 دڳ رد
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 كراهظعا ر دص هما یلعو ید شما مادقا هنع,بس ول 7 ا

 یقعسویطتعن اکی دكا ادیم موق نالوا ے دو شیامزانادیمهنم لاغانوردنآ

 لک شم یوللو قسم تالب دنح نکا زا هردو نازادنا ك زح بوسیلوا ۱

 داهجوازغو برضو برحكن زرناسلرکو كنم را نورد رک ندنفپدلوا
 یعیسوتیخد كموقع یاضف هان هنس هبربخ تینیراقیا لیصحت یییدعاوق
 رالحمنالوا وز نامه نیفاوا ناباغ یهانیترادص تیغرولیم هتصوصخ
 تقوزآ قر هنلواراضحا هلعور اب هدنیقعارتش | قر هنلوااضرا یرابحاص
 هلیسانب لیس هدر هدنسهشوک لاعبان تونلو نا لرم و قد رط عیسول هدنما

 رد هدف ران فص او ید یا ای
 < ناطلس هاش تدالو ۴ و

 بلصنکیآ هدر e تعاس ینوک یسهنربا رازا نیما یرکی ۷۹ دل یذ 1

 هسا ا هاسشلع بولک هب اب داون رکا . رحمت ند :رابرهش 3

 هجب انو ۰ یون مات وا هرم يا ۱

 د ۱۱۹۹ هنس یافو 9 - ی

 a 1a a) یسضاق لو شا | الا o هرو اقلوا یخ رات لاس

 ردشل ول لس ( جلب ین بنا هللا یسع ) یدنفا فصاو خرزمو ینییکر

 < ت ش عیاقو 7 ۱

 لردا كرادناعو دولتیلک نیفلاخم ضعب هدنلخادو جراخ كنیزاغو ,هتدس

 موج هنفر طیعاجوا برغر ارج صوصح ابو ۵ هیم السا لح اوس ورب ارج ضەإ
 رس كنویاهیاتود ورشدتف و یب خو هنکو دا شلدیشیا یرلف دلواهدندلصف

 هروم هدهکر امم ۵ ت . نج ءانب هغیدناوب ره هنسارا را هطا نا نکو

 ا | دیمالسا تکوش هنارا ادعا قر هلیچآ هنن رلارود رکو
 ومشآ ندنعردنل ول شعا تدوع ا یاغ ود هدانناوب هلت ساتم رو

 یکشوک یاب شات , نسح یزافا رد نادوف هدنسهرغ كنمرح هددج 2 هنیس

 یدلبا لاخدا ه هرعاعهناسرت نو امهیاغود ءلررتسوک ی الآ ندنهاکشی

 كنب دنفا سیر ینوکی کرب نوا كمر نیم هنساعد ما نالویعوقو تنمیجلب بنام
 هکر اتم هل راناصروق هطلام هیلعتلو د هلرب ترسشابم هن هلاکم كر هلک هنس هناځ

 . هد هل اقم وب قحا بولوا لب اق یا ظن هلبطس وت كنولابناسا دلا یکی دلی ادا ره

# 



 اور وماظ) نزار زود لب هنوزم : كلامو

E7 وه ااو رار لاو )اچ تو  

 ندیآو ر لیصفت هدلاح ینیدلروی هدارا هلفلوا لیصفت جات

 دو صاخو هب رضح هپ رشابمو هب رضح نالوا صصع هن زاص
 ءیزادقمرب بولوا لصاح یشولتیلک هسنلو | عج هنیعم تادراورتاسواهب
 رابتعا قالصحو زارفا ندارزو بسانم یر هنلوا ضرف ضد افیروصقو
 کلام هجورب همس هردقم ت الم هرادسوک ییاسالامولعم ندتنطار ناکزا

 >هلک هلوصح هسک كرب جافر ید ندنو هسساروئلوا هیج وت
 ردنرابع ندن وییادت

 ۳ تاود هکر بد یدنفا فصاو جد هدنس هک اح تروص لر رقتوب

 د جو | ق جالو هبننیب لاجر یدنلوادا رم ضارعتسا انضرفول ندنلاجر

 2 ارولم هلو! نامر د هن در دهن كتلو د هس | هسک شیلا قرقبونآ وب نک

 کما بوئلوا قیقدت ین تهجو قیفحم ندفوقو باب را بب مود

 ۱ ا کردا ی هرٹکد ناو هدنروصیعیدنلوب

 ,هنیعم تادراو نالوا ضوص# هرلیلاوو زارفا یتلابا نیدآ ندارز و و
 ۱ كس جاقرب هسدا ر لوا تخورف هناکلام هحورب هلیهجو ماهسا

 و م ناف لک ید نیضتالولح هتفر هتفرو هنغحهلوا لصاح هجا

 ردعالم هلن یه ترفوصار ظذ هنفیدلوا

 هدق دنلوا مدقتو ضرع هن هناورمسخ تاکر اهلیصافت تایفیک وشا

 د قرهثوا هظحالم هلیفارطا هلغلوا نوا فر قفاوم یسهدام

 یدلوا رداص ننوبامه طخ هدناب كلر و

EF aoe 
 یهاکشب كنسوپق نالوامقاو هدالباقم یکتوک یال آ كنيفصآ یارس

 اسان ماوع هلی رقتقیب رق هرکی دکب لرلناکدنالوا هدنیفرطو ینیدلوا
 هان ندیاروبعو رورحو یعاسناو حاسننا هلتهج یفیدلوایرف ندنروط |
 ۱ابانتجانهفراصم نکیاتلود ناشهمزال یعافدنا كتجز یرلکدکح |

 وب



 ¥ ¥ ٩

 شقکو ت یتسهنامرس هلتهافساما رولی هلوا هن ام رس بحاص هد ودا
 ج رخ هدوهبخد یی هجفاو دنلوا شا ضارفتسا یدب هک و
 هتشا نەدا لصاح ی یشرب هعشد ندتلوا نوبدم زکناب هلتهح یکحم 1

 . هداغتسااھکګ ییدعتا ینچملا تواوا سعماک و ید یضارفتسا كنو دال

 شخ هداف هدنتحودنک ضارتتساو هدلاح يکیدلنا قرص هر یکجا ۱

 ضارقتسا هلی زس تن ذکمحه هسرولواكجهدبا ج رخ لحتان رک ۱ اما رولو
 ملک هددص هن زب # ردهاباشا یب یفجهلوا رمضم هدنتح هتسلوا رسا

 دار اكن هیلعتاو د هلبالیلقت یدناوز ( یر رقت لام كنیدنفا نسحیم رق
 نانلق هم خش زاب ندنیجاوم رادحرس ارب ز ردلکد نکم لیدعت یفرصم
 هب هجر دتیاهن عفاننالوا لصاح هللا لی زن ندنرثام هپ راوزخ طعوژلا
 هلبس.دارا داری رشکت هکیدلاق ردقوب لمح فرصت دعباعف بولوا شا
 یشرادقمرب هسیاروناواراتعا ماهسا کرک بلحو ره :جنالوا یتیم

 تلودعلب» قحهلوالصاح ندنو قحا بولوان 1e هخرک | یسک هلو صد

 هلکعا س هح اتتحا هت هنادتسایرورض قر هوا ناک دنورش خخ ب

 قعلوا ادا هتسخ هتسح ندنرلتلوداناشاو هنا فو تاک هدلاح ینیدلوانک

 هسرولپ رو ماظذ هنص وصخ قلف ضا رقتسا دعفا هسک ك بینوا شب هرز

 ردا ندتاقافا رنک رک و

 | قج هثلواماهسا هکر دیدنفا فصاو خرومهدننحت یلوبقو در رر رم
 یافش یخدندراناتولوا لمع هماهساكند رج یار قحا ندراه ر
 نیم راسو تر ایف ناک کک ینللصح بلحو ینجهیلوا لصاح رد
 هدتروص ا ردا ندهالصح یک باح ءانب هنغدلوا تعفن

 یتخەلوا هدا ز ندنسهداف ییرتشوانه لا ووا نهو هدالص
  سآب هدنوطتت هدلاح دنلوب قلوه كضارقسا ءدام قحا ردرها
 نیت اناییدعشقجا ردنااش هیلسآ یزوسوب كفصاو ردلسینید)
 تقولوا بواوا مزال نرم هنل ع كن هعفا قحهنلوا ضارقتسا ءانب هتاعلاط

 ح رخ هلتروص یکچهدا هدافتسا كتلود اه یی هصعتا یرلمح

 ریمهبد منوال ندنفادلوا لوهح هجزپ یساروب یدیمرلکج هلی ۰
 كن هيلع تلود نم هلج هکرد هلهحوون یر رقت دافم كناغا مس جال

 یتانعورب دم تنودو دنیا قداو ا القو مه نا هدرز
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 e ٤ تور RE عافتناقلخهدمهو شعا

 كنه یورو راع كکلمر ار ز یدارولوا شلوا همدقمرب ید

 و زا نوک و ددعت كن ها نالوا دوجوم هکلب تورم هلک هلوصح

 دیلاهاقرهلو !یسهرغ یکما كنيلاهایثنالش د د تب روممهکنوحرولک

 كن هج اید اکوب ردتیفیکرب رولوب لوصح هلیسعشا اجاتادبومروط
 دان ز كن هد ا هدام نالوا مها هتلود تیک ناک ہلوا ماه بدن

 ورابتروصوب بولو ایس هتک ك ادیعبت ن دکل لبنت ی یلاها هلتسلرب دتا

 اج نیحو رولوبقرت یتادراو یخدكتلودو راترا یسانغو تورثكکلم
 ۱ هجا ردق یکیدتسا ت تلود هدنعوعو ف ررصرب هداعلا قوق هل وب

 زود تندخا وبا قنا رولی هدا كلرادتو عج هللبالوق كب ندنسلاها
 : قجهلواشخ تبنما هقلخو هناملاطم قیعو قیقدکب یم لسم
 كا عج هجا ندعلخ «یرغوطند رغوطو ردا فقوت هناماظنو

 هلک مزال علا نده ندنکیدلکهنوا متکا مناد هجا هکنوحبویمهلوا

 ٤ ادوجومهدتکلم لبا هنایکح لوصا هکلپ ملا اریجەد هسلب و رم

 ودلاجر لصا هتشا رولک مزال كمربدتارود هدب ودراقیج هنادیم یدل
 واوبیرلنوب کردند چهلم هو ین رلاروب ناباش هک مد تنطلس ناکراو

 ونینالصاح كن هنیفدارب زر دکي ندقلواتانام هب هنیفدهروک هتاودرب

 اح هره رکو ن تا دراو ج لوب رات اد سان تحل صم و ق قدم هل وب
 ر هضارفتسا ندجراخ هد ویم هلل دیک هک ګګ وتاوص ید رطود دکمادام

 هدام كج هلنوشود لصا یکی کبد د كفصا اوقاولاینهدلاحیکیدنروک

 ۶۱ فرص لصا كن هلئسم هسرولاق هربتف هکلپ وردب راصوصخ هتشذکو

 ع تلود ارب ز ردیفرص تروص كن هجم ا قج ها هج قج هئاوا
 ضارقتسا قر هیلوا تجاح هنهرارظن دتر ا تعاوناش نالوا هجاپ وروا
 هكن ها طعفر دک دهد امر قجهلوروف ید یصوصخ هتشذکب واوا
 ا ت | كنلودرپ ارب ز ردشرپ كح هلئوشود هلاقدم تاغ یصوصخ

 :كضارفتسانالوا هدنتح صخشرولس هنلوا سایقهنضارقتسا كصش رپ

 ۱ رسد ولوارب دمور ذکر اک الثهرولوا ربع هلیفرص تیهجهسدا یو

 الا یکیدلب لاعا هلتروص نسحیب ه2 ا یکیدلبا ضارقتسارجانرب نابلوا
 وب ید هلئروصوب هکلب و رونیک یدنکه دمشو ردنا ادایتسهتشذک

 ٤ هب دأب *

 ج
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 را لر ست كر رف کدر E داك

 نذتفرط تلود نائاوا ضارقتساو بودا هفاشا یلود ترورض 4
 قحا تولوا لک یسلوا بس هتعوفو ناغیلکت ضعو قفب يقو |

 ۱ نسب هدنملط تامه صعب ندا اضتفا هره هل طرشت ثكلرب و لبا لب ۱

 تدحو تهج هدلاع یفیدنلوا ناسسهسا یسدام ضارتساو یی : 1
 رثبا ولی ری هدرلقن او یسْلوا ضارقتسا ندنک اسم هشیسانع تن
 یدناوذومفانم كنالانا هلکلک لب رب و هللاا هنیعم ت الخ هد رلیلتردق كار
 ییطنكروصوت دسا او هسیک تودقبخاص هدارزوو هسبا یکی 4

 زدنرابع ندننادافا یبحهلوا بحوم ییضانم هل

 ردراشلک هدب | ضارفتسا ندرکیدکی هدهب راحنیحرلتودعجب (ضارقع ۱

 يکیدتا هنادتشا هسک كنب , ىلا قرف ندنروهج كف كبل بسور

 یکیدرب ورارق هضارقتسا ندنرب راتاود نالوا تسود هیلغ تاود ردرتاو
 هسر واو|قح هوا هظحالم ر دلتنگ یلطهتشذک و نهر ند هغ 3

 هناکلام هجورب هبار زو كنالالا ولب عمو ردیلعلوا هظحالم مار وب قم

 ندهلوعم "یناعع نایلو!یدوجوهدجراخ یسهدامقفلا یتالععم تو 3
 نالو ادوحومهدرمرصعارب ز ردشع ی لاح قعد رددک ك |ماکحا طابت ۱

o ا 

 هب اشا دج ارا: نالوا دود عم ندنرلا غا نالا بولوادوتفم تورتور سید

 زول ظطعف ندفرضت وب حنا ردنکع كلر و هناکلاق و

 كن هبلعتاود بواوا ندنلبقلئاطال یخدواو لصاح هسکز ویکی ادوع
 دورو امد كنك اح ساف هکندلاق رد رهاط ینح هیلوالئأس و

 هما هنسک كس تردهرزوا قلوا ضرقو هجره وکو تورات بر

 ندتشکوب هکر دو هیلا یوم ێدنذ ا ەلكىلكىرىخەدان اوب فون وا

 (فرب دراب تفکو دندارفرب (ع) دوغ و عاملا یار کو وک, قزلار
 سر E تیوب رب رک نالک ن دسافهرزوا یعوهش

 ۱ ردررجهززوآ لاونموب دنا ۲

 هلوصح هل[ لاجرورب زو جاقرپ راضارفتسا ولتیلک هلوټموب هکر د منش
 جرخ«دتچباحنیحهدرودرههک هلب 2 رولک مزالقلوا هداهرب یو و ها
 بوئا وب یش هحراب رپ نازک ف هق وذنص هاردسك قوشکب هرزوا کت

 . هقناضم عقد تلود مه هل الوق هسلوا شغال: + ولطرلنو ات ا

 چ



ا هوا و ی ۱
صارد طظفاح یر 

 اوا ب

  Eاش یزد یاضف ۵ زواق ۱

  ۱ءدنماکنهینلاغاءاس لب ازاغا همالک اعا !ملسیباح بولب روتک لأقیسهدام

 لب ا ا تقم ےظعدنلیک كتارفن عيدلوارومأم هنر رحم

 هسیارووا هدار | یرلفیقوت ناکاک هرزوا كلرب و قرت ادادحیدعت هرولیفرت
 یراقدنلوا رپ رح هدرال عیراق دلوا رومأم هموق متارفنورواوا لز وک ًاهد
 ر دشاک هلو ضرغل یسهدعاسم لطاض ید ا م ب ردرلاک دردق

 رب هدا وا کا هدر دقت یتددلوا 2 ر یا مور اشأب یدبع

 نلوهس تع كنلیا ماد ساو باج رکسعندرااضق هب وانلاقب رط ۱
 >ووب ج داشا د یلسود | قج هناوابصن یرکسعرسلیعاو رول
 ارس اهل ااش اب یدبعیصوصخ وب هلکع درولو ا بسانم هسلواروم ام هتکر ح

 :اح نکشهلوا فیقوت هرزوا قو | هرک اذمو هر اخ هبناکلا ها

 ولوا لوا ندعطومرغ را فطوم هل لوکت ندنزوس یکلوا اا م

TER رک 
 دلوارپ ریس هب فصن ارذحندتفشموتب وعصقجما رولوا بسانم
 اار و ییاوجر دف وب هذن اف نا دنح هد دنر فص هدک دید ردراکردتلوهس

 همت یلغواناویل نیم هننافوعوقو كنامولاس یکاح شاقیچا هدانناوب
 رباد کا هدساکوا بوئوا لاسرا هورطل وا

 وا ت دراز

 ردکچلک هدشلاب داح یلیصفت طد

 4 یو راقت هضالخ كتود لاجر راد هب هیلامروما # _

ام هلام هم ابضع د
 ان لب وات هدرک لا فااس سلخ یسهد

 :اظحالم هح هل ار اکفا فرص هدنرا هناخ سلحراضح یدیشلارپ

 رونلوا داریاو لقن هدرب ز ررپ ررب هل:رالوا شا نایب هلبارب رفت هعطق

G3 
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 لیلق یسامن تانغللصحم بلخم هکبدیدانا ماس یاح ةلباقم هنسعدرولوآ |
 كل ی طعف ردلباد یرلقدتیح ها هدرب هدیکیا كنار اصح هنفودل وا

 رب ویکیاوترد نانلا مویلا هل ا هثلث تاراشعانداداعر تمذلها هد دمو |

 هسنروتاا شورغرجوا هل اسح لوپنتس اولا هلی کک ی نوتا
 رولوالصاح رفاولام ندنعوجج هسیار او یعربش خاسمو هدعاسماک وب و ك
 یک نکا هن چ ناو لیصح ندتعذ لها بودی ا هل اا اغا یشابشواج
 نوعا قلوار ادم هفراصم نالوا هلا هراس هيمادخو اوج

 اا و شورش یشنکی یک ندد و
 زدلکد بسانم یراملوا جاع زا هلئروص وب ۳ مزال اهر بولق بلج]

 رر یرل هم وب هب ر > هنس رهذ ی دلوا هدنعل رادرفد یدنفا فطام قوا

 كالهنسزب هچهفشب هد هن ید قلا: هسار ونلوا ا ءامرشیکیا

 زككىدىدويبۆدىا هلام یدنفا رادود کرد رولت هلو |لیصح هب رح

 ندعفاسنم كح.هلک « هدوحو نامزدعب جد هدلاح یک داب هلوا لصاح هدف 1

 یدد ردتفو ردعن هلا یب ولطم كنود تولوا

 هر هعا اط ء قع و صا رعیسهدام دیلام بود ازاغا دم الک یدنفا یضیفنایلس

 راضح هلکع دنوشاناب یی ار كردم ارکفت هدنسهناخ ینو سکر ه ر دج ی

 رلیدلیا ناسا یتروصوب یلو |
 كئسلاو هنسو یدنفار ادرفد تولک هلاق کل کنید هیقوصهدعد

 هکیدب بود اهل اقمهید.قای یه نا يلسهدکدلبا ر "نکل هر

 قعات واندنرارپ یارزوناسشو هددودح هل ب تسج یس هدنعاسم مدعكتف و

 اس لما فيت نیل هنس ون هيل اراشم هک: دلاقر پا

 یدیشلوا مولعم یتردق مدع هرکاسع طب رو طیضو یکر حو راوشنکیآ ۱
 ۳ قیام یرکسعو شماروا قیاس 9 دنیا 1

 a e اس اوا 2 7 ا ۱

 ندنشدلوا یسولرب تلابا یس رک تیر هنسول و یدیشلاف دنع توکسم

 لباس رشوه فن هاو اناج ای لی ید ی ولزا یک ظفاح او ۱
 ی کیتی یناجلیععسا ٠ هدعد ز درب دن نس> نارا یدین مال |

 همت

 لیععسا كنب رک عرس هنومنوخابو كناشاب لسوبیا بو

 قیظن دجا اغا ےلس
 لوا یردب كنب دنفا

 ظذ رهظع هلیبح

 راب رهش رابتعا
 دبس ردندناوذ نالوا ||



1 RE ٠ ) 

 TR ا یت هنیعم تادراو ك ۳ نالاو هنحبوا |
 2 2 هفوصو قعارا ىس هزاحرب كوب هلتفو ءاش هنغدلوا

 ؟وبلاح بوبلاقیذوفن رکاسعلانیب هل.بسح یتواخر كناشابلبعاسارب زو
 هور نالوا فتم هدر دقت کیدلبادهع ضقنول هک ار ظن هتلصم تعببط
 | کنید اف < هلهتسوکی ار قزپ در هی موج هبدسورح كلام لاحر د
 هک وق e دہقوص مس هدعاق( مها ىلع مهالا عدعت ) هلغلوا لغح

 یکتا یوف ردتفم هرکسع "هرادا هناروا ندم“ ندنکیدلک مزال كلرب و

 هلا تعاصشو تیاهم بم هتکیدلک مزالیسشلوا تصنرکسطرمم ا ر زورب

 | یزکسعرمس هیفوص هلتانا یی اموز نالوایصنم اشا یدبع نالواروهشم
 ۱ يلوا بصن یرکسعرمس لیعاعسا كنب رکیدرب دوخاب كناشاب لیعاعماو

 | رکاسع قونصراسوولبفرت نالوا شفلوا نیبعتامدقم هب راذیعمررکسعرمسو
 | كن رایضعب نیتاو لا فالتخا ىلع نوذ ًاهغو نوذآموید یدلوامامترتقو

 ۱ 1 یرافیفوت هل اربحو فذعو عوع# یرلکح هدا تدوعو یرلکدشا تدوع

 | ولبقرت دیدج رادقمررب ندرادحسو ءایسرارکت نیفلواعونم هکلبو لکشم
 | كن رایلاوانضو تیاکشندایقشاهدرهاظ یسلاها هنسوب ور دی انم یسلزا

 "شمردنوک لاصص رع هتراعسردلرد !تناکح یتفددلواردق هطب رو طیض

 | مانا هح رکا هنملا تاذ حالصا هل نیمت رشابمو لوم تلیدعت هل رالوا
 ۱ | کم جاتماو ماسلا لوا لوه کج هی بود الومقمابتلا نکل یدنلوا

 8 وادوحومهدنروص وب رولک مزال ی یدبكنسلاو ج العال هجر دعت یچیدلوا

 1 مزالقّملوا هعلاطم هلیش لید یرلارو ردءهسانم یسغن هب هنس وب ندارزو

 || هدیلاعب تات نوڪ یا یرکب كفن رش لاوش وشا ندلجا یکیدلک
 یادراو E نبوئلوا دمع ا ا

 : ا e ادّمفد

 | ج یسضعب و لیصح یسضع كن اباهالوا اغ ر واد هکردب د

 ا نهو مه مع هتسهران كلی رعم هلذلوا ندنسهلوقم تایرج قجا ی وا
 هال صح نیم هنغا داوارشکی عفن كنکر ک بلح هار کن ییلاوسیدنفا نسح

 لضاح یشرفاو ندنز هلچم هسارپ و هنب رابلاط یراوعطاقم نالوا طوب رم

 < رولوا #
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 هنن ر هلن |لزعیوک( یجترکم یجرکی كفن ناشر یکیازاو نوک تر 1
 یدنلوا ت ترض یدنفا دم یکم نالوا یسنضاق هرونه تو

 6 تاهیجوت صب و 0
 و واک یدتفادشا 5 یی بها نالو واف وکی | ۱

 وت یدنفا عركلا دبع اب نیمازنفد كدجا دا نا یعیقوت ||
 ك نطصمی ااو نیما طم غ اناع ناکاو ی هم زور |
 یسحهیساحهب رج یدنفادڅ قیح یاعردص ي وتکماقناتتو یتاکهاس ۱

 رپ ورلف تولوا یسح ۳ هبلاف یدنفا د دا ی زات ی شو

 ردسلروب احا هب یدنفا فصاو س و و یر | ۱

 یکدلرب و ترازو هب اشا , حرف « ی |

 ید رب ۳ یاهم وین شب ناسف |

 یو رم ماتهاو مادق دسر

 یتددلوا شضرصتم هلبهیح و ترازو هبنر هنسودهعیشان ندعلوا ی هاشاب تاق |

 ری نیم هجورب ین هزت. ۱

 روئلواناس E یسهنا رام ر ا قجهنلا تربع ||

| 

2. 

 ےک
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 ۶ یییدنلوا دقع تروشم سلاح هدنسرب اش كاد 3

 هلام هع> هدنر دفن ناجا و هظفاحم یروغلودودح دهن اخمالاحو تفو

 هدا دلحو بون وا ثبشت هب دیک تاکرادن ی رع * ویر ورند هنس کیا نوجا ۲

 ردا یلیحر ه راذرطناتسسکر ج ید ندرطر هلهح و ییجهللوا قان 1

 یدوحو راش گرادت كنامزاواو ت اهم ردف وب بولک مز ال كءاعرخ |

 هدقلاراو ندغلابم نالواراخدا هدهناخش رضو هل اهیلفع تافرصت ضءتقو ||

 زویجوا كب ج د ندئ هامرس هنا رض هفشب ندنکدنکو ت یلامتاروهط ||
 دک دارا سمترورضصو تخااحیبدهرکضندنو هوا شوا قرص هتک

 | نالواک ارتمهدهناخ رض كر هل روتک هلوصح هلفرصندنادراو نداروهظ |

 ی جو



 STE ۳3 ها اف عفات ةلازاشم

 نترادص نب امور هلکتتاتافو ندنرانلعردص قرضوقارم نوک
 "یهنع یدنفا هللاءاطغ هجا هيلا راشم قیاس هرزوا رارکت "هدعاق
 اسعتاضقو هنغیدلوا مدقم یا جاقرب یلاصفنا ندروک دم بصن+
 مد | هداز زرع را لدار دوب دکب (ع) هکنوج و هتل هدل الخوب

 دار ها یدنفا هللا ءاطع ییالوط اوا هباب اهدقع هرزوا ییوهفم

 اوا خا نوک معطع یسذاسنم هدن راب كن دنفا قاتم هج
Eرا اجا مدع هدسلگ ر یا ل اردنا داندزا خشک  

 دا1 الاس یکلرکسعیضاف یلب| مور ءاثب هنسهظحالم یفجملوا بجوم
 داناوه یدتفاقر امد هداز یردنالوا فارشالا بیقن و یرکسعیضاق

 یدلروع هی>وت هیدنفا قداص دج هيلا راشم خد يکلرکسعیضاف

 3 36 هچرت

 ۱ قفم هدرود یا ناظن قطصم ناطاسیدنفا مان هيلا راشمیافوتم

 وا کنبدنفادجم ىلج ۍودخ كنب دنفا هللا ضیف دسلا دیهش نالوا

 شو سردههدنخ رانرب یللاوداوتمهدنخ راتیدب زوتوازوب كيبواوا
 2 ب :ناشکسو یسضاف هنردا هدحا ناسکسو یسالغرادکسا هدنک رات

 1 اتسفطتول یی هتان لوح اتساهدنر دناسفطو تولوا یمالمهرونم هدم

 || یسهاب یلیا مور هدروک ذع ی رات هنب و شلوا یرکسعیضاقیوطاا
 ۲ | بلوا یرکسمیضاف لیامور لعفلاب 1 هدنس هنس رکس ناسفط وشا یدا

 1 ۱ ردشعا تافو ررح لاونمرب ندعا نردم

 ٤ یلرع ات ار و

  وبوئلوا و قدوعت یرلارحا ودافنا ندنخ دل وا شوشمیراهالعا

ml,و بواو ۳ 1 ۰ ط اب  

 هبط ا یتیهرک ذنو هناغا یشاشواح ردنا
 3 1 2 راخندنس هیطو نویعوط یتاسلوتواخرهدرافساوخخرتنالواقمذ

 و تده ام بید لجال ندنکیداک هدا تراسج هنا هومن



> ۰۶ 

 ندنسلاها هس ورع تلاع لصا نعرا یس او وند اش و
 بولک مزال قو ایه یر هدصوصخ وب ندا ةیلعتلود "یفرطءان ری

 نان ندقلوا یناشوعقومظعهدندنع یراصن كولم كن هلع تور
 ندنفبدلواراکرد ن هوا لصاح دوصق دسرو تھ یا

 ارساقالطاوشا ند هيلع تلو د فرط تولت ردن وک 4 2 رد رو ۱

 | هسارولوا قجهیلوانک# یصیلص كنارسار او یشلواقرص ك

 ج احهلغلو | شواز ابتو ضر ء ىىملقەب زوت هنسلاها نیمرحهلروکذ
 فرطراب ره هنصوصخ ارسا صیلخت هد همان اوجنالب زاب هنفرط هیلارا ۱

 ینجهللوا رادتفالذ د هرکو ب وللثم یکیدلک هنلوا راعشیب یعسند هیلعتأ

 دناسیسلاهانیش مش نیمرح هکنوج هسا نلوا نکعمصخ, مارک | اب

 كن هسکاوب ارطذ دن رالوا ییغتسمو او ندحاشحا هد هنس نط

 ندقدنلوا هدافاونابب یتجهلوا كعد فلتوفرمس ع ونرپ یسلردنوک هبا
 الکولانیب یسلوا طح هلعضو هبهرماع 2

 یسارجا یزاوننام#*مما رم ید هدنتح هللا یوم ریفسر دشّعلوا بم

 تراک دا هلصاف نوکر درد رچوا هلغلوا ندنساضتفا هینسءو
 یکزکویناشواجویدنفا سرو رادرفدو ا یریهکب هد ۰

 a هل نالو هدر هنامحاس هقس ندق دنلوا س رر ل ندنرافرظ

 ید رله ده بسام هدو یتدوع هرکصندک د لر دتا اش ام رلبم

 ر نیلق هداما هک ابیطم در هل

 + قب رح عوقو # ی 3

 یروضحو نما "بام كملخ یروهطمدع كقت رخ هد داعسرد وربندندم

 مقاو هدنس هلع تیهرک ینوک نشب یجتزوتطنوا كبش ناضمرز ۱

 ردقتعاس یدن ی را تیارس هفارطا هللا روهظشن آ نده

 ردشلوا قرح رال ع قوچرب بولوا دت قیر
 < یتافو كنی-فا عفا مورردص #۰...

 . لاکا یس هیفرع ندم یدنفا هللا ءاط ءال عل استر نانل و یرکسعیضاق
 نالوا یرکسعیضاق یلوطا 1 ان اسیی امور اب ابیکلرکسعضاف یی

 دشا هیحوت نوک یچ درد یرکیر دلار
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 ردنعءایحا لب تا وما هللا لسسیاولتف نیذلا نیس الو)نامهوبو دیک ارا تخا قلا یردوهشمكمالسا ناروالد یرلقدلواءدندص |

 وقوص شاع ود کد بویقاب ید هرلتالع نالوا دوهعمو دوععم

 1 ندننش رطهدن راک د 0 دلتفرب هرب وطنال وادوجومهدرالدنص

 دیورنیدحوم ناوپ هدلحاس هلغمالباقیار دیوریلاخ د كراپ وط
 اف دلو ادیم انوربشه؛ندنلاح كنب ده اح ند تالروانش یکر دنع دنګ اشسا

 2 وا لانقو برح "رب ان لاعشاندنیفر ط هلهجووب ردقتعاسیناهدلاح

 لاسو عاص رلادنص بوج راکزورزپ دعاسم هنایماللسافرطهرکص
 ترد كن هطلام لدنصحوا کناو یراقدل و تاب هنس فص هدادعا

 ادعا یافت راس ید یزرکىد بودا هرصاح ییسب و دکج كوس

 ود یداشكنا ندحوم "هرمز هلفعمج هن ادم یرلف دل وب هدعهردعاب

 او تویعوط یرالدنص راهراچو هک نالا ندتساغود ید هدانئاوب

 | ورط قرەلاق لاس ندادعا دنزک ربازح هدو رالدنص ره بویعشربا ید

 اما یزهناد لراادنصاما ردشلیب هشپ رب اراسخییرجكي هنایمالسا
 هعسل ندنعوقو راسخیلک هدادعاقرط كرد ا تیاصا هنساع ود

 ارادا و باوشنآیساغودادعا هلک فااخهنمش د یخدراکزور ناتیج

 زور رای دلوا نازب رک هفرطرر یر رهو ناشی رپ قرهلوا داب رب و لاحت یب
 لاک هد هسا رلشع | موش راک نعشدزارب دن هرکصندق دلو نوک

 دوع امزهنبواک هعفدرکس ید: هلهجووپ وندنراقدلوا بولغمورسکنم
 تدوع هن رانکلم ارساخو اّناخ بولوا دیماان تیاه ندنراکدلبا
 یدنلوا ترس پسک هل اهداتناوب یربخ یرلفدلوا

 ډک یدک همان اک اتش ناف دم

 ابا هدانئاوب كنب رلنرم هح بسلا لیعمس انب دم لوم یک اح سافالاح
 هد ول دط)امهدنسا دوم هصالخ نولکیس همان هعطقرپ هنو اھ باکر

 ندنفرطقرهلوایلم|یاصقا یرلعلوا صیلخ لنیلسمیارمسا نالوا شلوا

 د هلکتنا عطف هلا ر رکسییاازویچوا ك شع زویکیا یتیتس# یارسا
 :وک لب حق یی دلو اقم وب راول هطلامهد هسداشع لاصدایروک ذم لمم
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  - ۳و برحبا لاسرهرقاموا زولااسآ لدا
 اوج یسلاها راقاحوا هد راکدتا فیلک 2 یتسملوارابتخا كني رپ(

 واتیلک رولابنابسا نوح ااضرا هحصاربج ندنراک درتسوک م
 بودا هلباقم د مالساتازغو بویلبا موجب ارج ةعفد هللا
 هلذلوا نازو هنایمالسا فرط ترصن مسن هرکصندنعوقو هب راح
 لص او هن داعسر دیرب> یراق داوا شع !تدوع هن رلتكکلمام رنه رولا

 یک یلوا هنب هدنرام وی ید ەعفد حاق رولابناسا هرکصخدنوب یدیش يشل

 ا ردوییرایپ رخ یلوپاناو ریکنروپ و هطلام ندنراک دلکهلوام مزو ب ج
 ا هب رود هلی قیوشت یی هه هد <

 شک هدوجو تا قوجرب و شنا ی توی زوم

 2 نییعت هن سا بزع ا ھن ا ت

 دوروبوروظ هدراجرب و هلقیرلقدلوادزمان هنب را هظفاحم ید یراو :

 یساغود نمش د ینو کد عج یه شل یمرک كم دععنابعتیراب دل وا رظنمهباب

 هطاح ار ادامارندیتفا ر طالب ارج هک هداول !بایندلحتمان سنخبودارو

 هل ار دنو یار تباصا هدنریب و فوصوم هلا تعاجش ید زولر از جراد دج
 بودا بصن نادوبق قافتالابیپ هسوک ماند ج جالا یمالسنالوا فور
 هلدنص هعط9 ی الا یرلک دلن ااشناهرزوآ قلوا یلفارتوارشیدب ورشتلاامدق ۱

 ییادعا هلا ۳ مو هال ا ام دن . رللمح و ناب#* س

 كن ادوقوراب دروطهدنفبحآ ردقلیمرب ر كرلحرب نوح ا قمامردشالقاب

 مادو دوا نالوا لندن , رج مزاوا هل | عضو تمالعول رد جاقرب ه هفلقیمیدلوا

 ۱ هزواقلوا مولعم ندمروک ذم تامالعیراتیفیک مارآوموعهوم
 مارا ردقنوکیکیا ادعا هدانئاوب رابدلیا هعاشاو هدافا هن رپ رپ بولپ

 یراصانلو هاردسبو دن !تکر ح حاصل | ىلع نوک ی 5 وا هرکصن
۱ 

 كغ ا بب رخ یرهش هل | لوخ د هنتلا راج یرغوطقر هن وق هنس هب اڅ

XV % 



 2 نی روا ابی نالوا فتم هنب قیس هع زوطارعا هور قوا ||

E 2 e :و ا  

 ف هژرب یی رلتحهلوا مور 13943 ِِ

 رو شهاوخ صرع همت هروص نس> ناهد عزانم اا

 دقمرب ندنف طولکنلف همان" فراصمنیعضل هن روطارعا هک ءاتب هنن رلکدتا

 ردشهلوا تاکسا لر هلی دباهدعاسم هتنالّوسم ضعب و كلر هل رب و ها

 < یتاقالم كنب رایعلبا هسنارفو ناسا #۴

 :عصدب دحدهعدب ات بولو یناوند هملغ ینوکی ج ر کس نوا كن هدعقلا یذ
 : الو ۱ وضح یعلیا 0 ا

4 

 r دنوبامه ر هر اب الا ده ر و جور ی

 ور ارج هقشب ندنوب یدنلو اسک ارتعاخ راد ازکب نالواهدننیعمولروکر ومس
 اش داب دالب راس بویلوا نکن هدرب ارج هدراه راحت نالوبعوقو هدنرانب هلما
 هک !ندنرافرطیییاسم یارسارفن شعلا نالواراتفرک هشب رللا ندنسلاها
 تح ةج رم دمو رم یارسا هدنراک دابا ع دقت هب یلاعبابهدنت روص ده او

 داسا ار دو شورغ زویشب كل ندنو اه فرط بوئلوا راضحاهنوب امه

 رک دنراقدنلف ر و رسم هللا ناسحا شورغ تك ندنفرط یساغا
 اوت ید ندیفصآ فرط هدنراقد اوا ا هب یلاع باب رارکت

 یدنلوااطعا

 (یرپ نسود تنوقول ) نالوا میم هدنداعسرد وریند هنسقااشب

 هت ( هیفوغ یوزاووشود تنوق ) هنیرب هلبالرع یسچلیا هسنارف
 :>ینوک ی هرکس نوا كن هع ا یذ هلغلواشلک هنداعسر د هرکو ب قر هنلوا

 ار و تصخر هنت دوع تانغاس بودا ع دقت نس همان هلبالوثم هنو بامه

 : ډک دبرغ نداوح ۱

 جهدقدنلوا هلاصمدقعهدنیبیاود انابسا هل هبلعتلود مدقمندنوب
 ا ف هنب رلهدارا یصوصخ ی راک انشا ,دیطص ید كتيراقاًجوا برع

 3 هنسلباانامسا هبلع معاوا نانلوا را دصا اباطخ هنب راودنکق ر هنلوا

 چ یدیشماوا



 كاتلود ا ۵ مدا ۸77 نامر ینو هساقاکی ر دیک

 ین هداهنکیای دهیعا ادكيبا :|عفدیترفانمنالوبعوقوهدننب تلو د یکی ا >

 نوا 1 كمرب و ماظن هشرا هدلاحوب هلغمر دنلفانا ی وادحرس یرلغا هعاشا

 بو تله 5 :اعشب هر دص برش تار دم ردنرابع ندلاعشا 2 3 1

 او لس تیر ی تستر سو
 رولوا سا E هر : ویلوا هندو لس ی قو ۱

 قادس نوھ او ی رام ا هدنرللا و 3
 یرکسع دعس# ر دق كس ید تلا هنس نک ردح ن دريد اد شبا ناعزوارار 1

 تویلوئراقول دحرمسهدنر اک دتناطلست هب هنس وډ عالق ضعب هل ازواج یدو ج

 جرات بودا تکی ویر وطار یدلب ا تدوع اهنهنم ىکا 3

 ندر وکذم موه یسعلنا هسلارف" :هدک نت | مالک طس ولد یدمر

 یدشا توکس راتخا هدافالاب ر یتغیدلوآ "را

 ویدیدلنارا روهده یراهعزانم كنولکنیلف دل اول هک هانی: ل

 بودارادتاهباوجیسچایا هسنارف دک دتا لاوس هن الها که هظعار د 2
 یک هدنا راو رهتر دعق یدک ندنرلاوعد هلج یروطارعا س :

 هنسدرویمزتسوک تاشام یداک اولکنملق نکلیدلوا یار ر هرزوا تاب ترا

aادف ییولملکنا یروهج كنف کندن د دنلوب ضب رج مظعار دصال  

 رادفرط هن  ولګنملق وا هسارف هک یدیا مزال ن رکیشتاقافنا هل تود هسد :

 راشخا ویم هدا هلب اقهاکوب یسنعلبا هسنار ديل مفد نضر كولة بولوا|

  ردررحهرزو لاونموب هدنخ رانفصاو یدارو ماتخ هسساحت ات

 ۱ هک
 0 يباب ا سس هکیدب اوب برس بز هو و

 ۱ هدهاوم نالوا (BUA هكا : یرلتاود كلف هلا ےک یصوصخ قمانلوا

 بودناعدا یتساغلاو دف تام نفور فزوژیروطارپع ا هتک :نکیا اندنطورش

 | زی وجت یدش دمآ كنبرایک راجت هدربک رهن مان وتسا نشانای رج ندای

 | دمور وولکنمفیشان نیکی | تبشت هبهبرفس تاکرادتنویا توپ توپ
 قق یکیدتا هنأعتسا ندا هدصوصح ول و تا دف ید

BEES 



 ۱ 1 یاب | دار فهدک دا ۳ وباوجندیهانت د رط /

 یدلوابیس هنیدو رو كن همانرار کت یتساملو ا نیت تقو و
 کک یردقمتفو ردنوه رخ هردفیشره بودنا هلب اقماک وب
 ۷در رد دز درک هدعاسملرسو ك E ر كوم یا ٠

 2 رواوا هل ریدقت كنالاحتقح"ینر همظعا ردص ندنکیدتسا قمازوا |
 رطیلار هسدآرف 4 یهاشداب فرط هکنوج صوص خو بور داکدز اجر اکن ۱

 ا اح راداکوب نب نسعلو انویامهروظنمندنفدلوا شعلوا ضرع
 ۱ یدردسک یزوسواد ر ردفا هب دا |

 او ا ناھا یا

 دالکرب ریخت ند هرتشایم ندیکب هودن |نایهرد ین ەر یک ذم هدام ناه ندنغیدلوا |

 ا دودح هکیدت تردابم ه اوج هلهجووب مظعاردص هدک دع لاّوسوید

 اروم ام مز ول هڪ هدنس هطاصمدارغلبر دربتعم یک همان دهعهدل ودعیج

 الاب ور زكن هدام. .دمب راشع |جردیب راما میدنک 4 همان دهعبودادلا

 اعم هدنهق هنسوپ كن هیلعتلود هروک 4 هراب ع یراق دردزاببوئلوا هظ> الم

 ردا یشحافیاطخ یکج هلک مزال ر + ول هڪ كعام و عالق ینددلوا

 :ةددنلوا لتق کانی نان ود نویامه ںاوید ناجرت تفولوالاحردهدق دل وا

 دو بورجاق یاها ید ياشا دیعس نانو یودح هاسود یرغ

 ی : ۱ هطاصم دمعهنابل E ديني و عمل هلبحود جد

 د E E TR یار رانالوا هدند لصال ایف

 ب هلهجووڊ نتو رطتقولواو شلوا یار هدودحعطد هرزواتنیه

 ود ترد كول هک هسخوب رد هجو لاج هتشا ردشتلوا هلدابم
 جک ردن یمانعم كنمالک یدتا توکس نوح اكنا یناراو یی وعزام هلا
 زی | نح هنافصنم هل لر هرمتهچ ن دنس هدوتعمط) ارش كنتلودیسیلما

 وب نامه هک" ندرکر رقت زم عور ودنس هسیا رولی هدنامازلا ب
 او هنساناعر یددصوبقلود هچګرویایش الک كد ردنا باط هج هل وش



EME 
 ول تولک مزال كلو و در تاوح ندنفدلوا دظ وج 3 هج هيلع ت

 هیلعتاود هلتروصوب كران رول وا رزرو هد بود فسا
 زر وي لود هسلا رو ید ینروص كح ەد ا توقد ب راثابمو ترا

 ر راس هسرولوپ ماظدورارف یسهیضد قافتا نان اواروصت هد هنیمرک ها

 هسکارارولوا لحادهقافتا یر و ولو یالوقیسلرب و باوحهرار
 هثسعلبا اهسدارف هله جول وا رولو ا تس كلنيدرونلوا هرکا ذم هش نام

 نالوا |شلک را 3 هصوصخ ول كنهاشداب هسا رو تروصول و یدلر وب

 یدنلو ۱ ناب و طسد جد هد وامه هان اوج نالب زا تس

 ردص كنسعابا هسنارفو كننادناموق اناسا #

 ین لا.
 دایطعا ردص ینادنموفاس :اسانالوا شاک هب هبلعرد هل لدا دا

 نه ندنفدل وا هدعاق ر اعم یک هب یلاع باب ار ا تویتسا كعثر |

 یدروبلواراظتا او دصرت ا تیسا 27 قرن نم 3

 هتکن دلیا ۱ اصقا یسشروک هک دا ةا رد كيطظعاردص هدرلنو 3

 هسلآ رو ف ادنموو اناساو تودا ت 7 هر ناخ دعاک الدین یرڪس ا

 یداضتتولب روتک ةرو ل هلن رطاشا م دقع تعاشر 1

 لوصا لر, مع 2رس هر ر ارل ج هیچ هرکصا دقدنلوا تاقالمهرزوا قلوا ندن

 تیاصا ههاگناشد راهربچب نالنآ هد هعفد ره هدفدنلوا ارخا ضرر 1

 رلیدلیا تراهم اا هل ]بوط هدا ا زندروا هد هقبفد یر

 شمروتکرا ر ار یب رار هام كرلیج هرج و ی وطنالوا هدنرآ هنیفسینادنموق

 تامولعهراهظا كنب رلیح وطو كن رایج هرج یرهاوندنکلودنک هلو
 تباصا ةهاکناشن هدنراکدتا ترشابم هعمآ رم كردم ینا ا رک
 . هدقلاراوت بول ها | بوطتردهد هقیقد یخدیرابش وطو نا راکت هد

 یناج نالوا ضراع هن . رلودنک مب طلاب ندنکب را ید یرلآ كنب رای

 را هیطع هلی زاتب رفآ ۶ ی فرط هدنص

 ردررک ا  راث فصاو یرلک دا تااوع ه هرکص ندک دارت 1

 تک یا ارل هفسر ام هسڏارف هدزکد هرق بولک یسجلیا هسنارف رکص 1

 مدقنويارخا یتسدمات نالکن دنلارقهدننمضساع |ننصخر یر ازا

 ورد یدیشلرب وییاوج عاقتسالاب هدرکگیدلباداربا یصوصخوب امد



 E جد ات هسلا فو اا ه هیلعتلود

 زال هطسوت جا هدمهو عفان هدنمح هبلعتلودمه هدلاح ییدتا راذکو

 ۶ هدنقح رالودنالوا هاوخدب و ییفحهلوا لصاح هلک نون نافاکمناللک

 وایلوایسهلوا زر وجتهدنتح لود نالواتسود ءازابتمارپ نالواشلوا
 یایلوتیفیکو بهدکد لیاداربا نکو دیار اکر دیسهدعاسماک وب ید كطورش
 | ی هنلواهدافا هب ودنک ةسیارولب رویهدارا هلهجو هن هلا ضرع هلودرومآ

 هجور هدقدنلوانایهرد الکول !نیبتیفیک هدعب یدارب وماتخ هسلح هلی اوج
 دم هب هیلع تلود یرراذکو تشک هدهايسرحم كنئاتسه و هبسور

 وص هلهحو یکی دتا هدافا كول هسنارفهدنکب رشت سد كنب راس هلغلوا
 اسمو تصحر هب اراصت لود هلب | ببسررب هل ول هد هسدآ طو وف صمد

 تلاحر وللم کت امصح هنس هفناط نمأتسم نتنر اهر ۶ هدلاح ییدلرب و
 اهحو رکو هن : ردصم یس رنک | كنسهشاط نمآتسم همش ندنفحهژوا

 ]وا هلیس هظحاالمهدناز هدنافیسهرمز ناحالمندنراف دلو ناعم ند هراس
 یک هل زدتناطب وقار رانا هرورمضلاب یدیسانامر هيلعتلودولٌام

 م هیلکلاب قئافس مالسا ندیارورمهنب اقرب قرءلوا جاتح هراذکو
 هدب اروهظنامزواربذاح نانلواهظحالمهللاب ذوعنو نج هلو | لح هو
 .یحد كلر ودر باوج هب وا هساارف هدصوصخوب قجحما بولواراکرد

 یدلروکب سانم كلر و باوجربر اکنالاور ارقالا نیب هلتهجیج هیلوا
 لاه ندندلوا غا هب ریش یتماقتس او تفادص كنول هسنارف هيلع تلود

 زالو ظومم هدکی رشت هنتراجم زکد هرق جا بویهروک اج انیعفانموزابتما
 دلاح یکیدرب و هدعاسم هب ول هساارف هارط) مطد ندعناوم ضعب

 ارکشهاوخ هغلوارادهصح ندزابتماوب ید لود نالوا تسود
 در و هدعاسم ید هرلنآر دراکرد ی لکحهدب | را 9 علدصتیب هبلعتا ود



 ا هدام ی ءا ی ار ست هد

 هب هنس ول یدلردنو هک نا هو هل هلصءم تار + نیک : اغادچا جاجا 3

 روز و هاو سول نی راتروص تادئسو همان دود> ینبدلوا لماحدنلو ناوصو

 راضحا نهوحو تکلمو یرلنادوبفففاو هدحرسروما باعرد دلو وا

 مر نیوز یسیضاق هو یارس ید 2 كسا هلرقاط ۴

 فرمت ا بواوا دوحوم هل تردو وری ا دنلجاد

 E يا ج |

 ۳ ی یساسفا هد رفرب هدق رطوا كنص وصخ یارانه ےک

 ی ی ا دعر او يود ر ا شفا

 وا a ا هل سلبا هڪ ہد در ا

 هدام هلدب روت تب راوج بولوا اا هلاح و هلس اار چک نالوا دا

 قلو !تناتمو تاب دنصوصخ كماعر ویشاراوشلوا یف نو

 هدام لالتخالل اعفد و شاو ا ايف رب ی ۱

 یدنلوا رابتخا نیمزرب 0 دنن ت
 2 ی كن هسنارف 8

 ۱ دا و lr ایسنا

 ۱ ندنعندلوا شفلوپطسوتهول همئار 5 هدهطاصمنالوا نو

ENSرارفهدنصوصخ تاقالمءاش هنکیدنروک مزالیس هل وال وہ  | 

 اا ز یتفم ینوکی جن دعقل اى

 | ٩ روک دمی ار اه او یک بالا هلا یس لبا و و كنار



 او هو و دسر اطعا ندفرط

 *# کو دم تیل هد تنا وو مالسالامیش

 اون هدنسلح یکلو | مظعاردص نوک یکی کر نامش ریش
 هلاوحا صعب هلیسح ی ی روتام عوفوهشاح هنس ول امدعمولاحرو

 وا رضاح هدیمالس الا ےس هناخاعا امها رباهدازرباح یشابیبوق نالوا

 كن هلاکم نالوا عقاو هلیسعلن | یک هدنروشم سلح نائلوا دفع هدلاح

 ت 7 سمت
 و 9 رد قنوعرورارصا

 دا زرباج

 را a تک ر ح هنوک هن 2 3 نوعا 7 هوشرباو

 4 ردق تعاس نڪ ر هرزوآ یخ دیعم هددطصم هدقدنلوا لاوس

 ۳ ات را ا ا رک دا نامرچ هک اذجو
 ا موم کج هلن اطبض ن هرو ذم < شارادف دهساک مزال كلرب و

 تباتاشام هراس" هيلع تلود هسارولکمزالقهلوا نییعت صخره
 همان د و دح یسهنستر دیللا یشانندعلوارطاخ دراویراکح هشود هن عر

 ور ندنغیدلوا یکلم كن هیلعتلود هروک ذ٥ یضارا هرزوا یساضتفا

 لهما دودحو هما دهع هيلع تل ود قر هیهوا نییعت صخ ملر

 طع هماندودحو همان دهع رباغم كراول هاسوب هلغاوا یصار ۹ د رلاصتعمو

 1 ۱ م ضا وم ن ك وا عار لع هرزو |قلفا هنماظد هسا مفاو یززواجنو

 1و وکش ایل قر هوا نیبعت مدآ ندنفرط هبلعتلود نوعا قیفحو
 ولو رک اذمو هلاکم هل ندع نیم ها کمک ۱

 درولو !تكحجهدنا رارصا یعلیارک اوكلردنوک هب یعلب هاهدن ولت زاترب رقترپ |

 ۱ ومأم هام هنلح مالا سف یفو كلتید ردقوبیتروص رکیدرولواهجملت و هتشا |ا
 31 هجهلب وب ویدلرب و رارق قافتالاب و دردیسانم كد الاسراونییعت ۱

 3 هب هر راح هلبا طی ییهروک ذم " یضارا وادسک هدنروص ینیدنلوا ۱

 تخا ی رح وله هدفدلوار اذکناپز راض ا نیب یحدیاعح كجا ۱

 ور یدل دم اک لوم نامزوا هسا رد | دهع من

 وب هنتمورصبتم رارکتهدهسبا شل و اظاقم هجده رکا یراظفاحم

 3و ویداروک بسانمقْملوا هسینتوراطخا هنب ږلودنکن وچما
 یباوا ی مانخ سل لباس ینج هوا ||



{MF 

 و هنس هبتر یھ یک د ب ولیفیج ندددص و اک ن E نا

 هساحءانب مت دما نو زر هنهیلع كسلحمدوخا و نوسلاف یرط ا

 دوصقم ندنروشمرلندا تروشه سلح برتر هکنوج هدلاح ینیروداوط وط
 طورش كتر وشم ید رانلک هسلح ندنر ا تا هساس !نالوا یلنس

 ردیعسط رهایراکحهیع | تیاعر هنس هیضقر ارسا مک نالو ۲ا

ê 3لذت ۽  > 

 صا كننیفیک یصع سس رفن كب ندا تقبس 5 د هدنروشء رسا
 ندنتارفن عالق ردق یعرکب یلاثمارانوب و ن دوو دارفلب و نیتوخ هکردوب
 زویکیكربشد نوا نانو اذخا هنایکح ندنغاحوا یرصکت هرز زواقلوا لول
 ا هدنس هلل اهم نوئلوا هدنام هن خیس هلج كنا )و

 تیتر ندنف اج وا یرصکب هس یسک غرم یو با مپ
 ردشعلوا هوالع هنغاحوا ی

 ٭ هک * سلیااب هلاکم عوقو هل ۳ 1

 قره یا افالم بولقا هش .درابعضوروک ذمهدالاب كدناجرت هڪ

 سبدرویدننادجا هداز تەم ینوک ی ج ا یجرکی كبجر قرهواهرب اراک 4 ۱

 هدم آرمسلحاس قاوقیهسآیدنفا انت نايس و یدنفا یضیفنایلسو یدنفآ

 هيلع تلود هرزوا یرارق كنروشم سلح بودا ناقالم هست هک "
 كن رکیدرپ دوخا و كن اجدودحندشن ابو هو كنسا او هنسوبندنفرط
 مع هلهحورب یسیلپ | کا هدنرلک دتا دا لا | ص بخور

 وقعوا ترشاسم هنماظزلنهدام و
 هنس ول یسارجا تكنزومضمء] دنسهدنولب رب ودنسهدفرط وب ثالذکهدنشعت ۱

 یدلیا تنوشخ راهظاهلرب رارصا ةباغل ایا هدنراب داو عقل اوح هاا
 یتیدناوا لیصفت هدنس هطیضم هلاکم ندنفرط یزرومأم ةبلع تلودو
 بویلوادیفمهددسد دنل وادارپ و وجاردةنرههرزوآ هجو

 هتسول و هنس هب وسل ك رک اطم نالوامف عداو و اطرشوادهع هیلع تلودەرخالائ

 وفا دارا دوق ود کفرطكتروصو تولواءد | داتضر هی رت نسل

 ید دلوا اجراخندرکت زوم امر ادلوبقكن هروکذ م تروص دکنوج ید دا

 ؛ ضرع 4 .هيلعتلود یایلواە :رکدرب یدنلوار اوشا نو کفر طهددااکمتباپ ۷

 زرومآم یاوج روناوا هدافا کف رط هنن هسا ررروسهدارا هنوکه نن

& 1%, 



۲ ۱ 
 [شمزا هلصفم لار ETE باسا ا

 3 ۱ ۱ رول وادچف هلحوب هل عحو هصالخ

 وک كا كتاوذ ضب نالوا عم هدتروشم سلحمک هلوا مولعم

 لوضص هلا بب رقتررپ هدسلحتماتخبولو |یراغراب وقد دص هه *ز ك نیکو
 ۳ :دقتو طب یتنامدقم هنهآدمو دنا رن وکر یر رهنوحما هی یت رو

 >نالواتیناسنا ةمزال هصاخوتقادص یش رکشیدلوالوبحم هدسلحوب

 1 ةوس یطاصمنالواولریخهب هیلعتاود هرزو | یساضتقم ی

 1 . ناجمارظان بهر طایم نوت اقیاروش ناراکلدح ضد لی یی ودنک و 9 ےلعنو

 مارا" هدرب ورفرس هل هعیفد رتیادت نالوا دافتسم ندلک لععتاکشمو هقیع

 | ندر ميو رده ر ۳۹ ع الطا دنلود ر رتا بولو ارهاظ زککیدلبا ملسلو

 رخو ن ادزار هدلاحر ھ رکیانح ید هسا حراخ
 ۱ _ کفیدلوا 8 یهاو

 8 e وعد نمعح هوا یهابدو رفع 0 ك هتسح ِ نسب

 دم وک یاب ا
 نت تو و

۱ 

 ۱ رار. هدرب ارس تاته هر عورفولوصا باروع ورشه لګ لعنرا تحای ید

 رد | و بم ۶ تنظام زارو هدار !نالوا ناهدی ؟ ناح ردنا تلود

 ۱ ۳ اخر یرلیضعءد تا روس تا زا دعشل ندن ول #4 رولوا ادعا دز دعوا

 ۱۱ هلتظقلوارادم هنب ز هلماعم بولوا یرانانتماتسدنوب ز كرافارصنالوا

 | هلباثعاوب ضعب ین اهنوتئابطتا مای درلناورب رقتهرروفسعیسلحلصح ام
 3 e وا كبه رحم یراک دلک هدیار هشت یهدام

 دیک لت مقاو ا ردیموزرک كنباعا ااا

 : ا یراط ترج مال رومام ندنشدلوا سدوم یسهیضق سکع

 د >1 كتر وشم سلح نالوبعوقو هرکصندنوب تح بولوا یلوتسم یلکرونف
 4 2 هدشروص 2 رصنءهاکو ض رعتاک نوسحاهداموب مظعاردص

  یدلوب ماتخ هداروب یمالک كفصاو ۴# یدلبا بارطضاو رات

 این ةد تامولعمو هب رحم تان العع ياسا كن هينده تسایس نف



3 mi} 

 رولوا شلروتکه تکس 5
 یدنفاهانب ناهس هرکصذدنتطنوب كمظعاردص لهلک « هرمگق نگاه هنن زب زن

 كد زاوا هسلرب و ل اح رخآ لد هنسضارا هنس و نوجا قوس

 قلار ار هم ول هم تن ارب ولد لع نفره بودا اب افبیدنفا مااا چا

 بسانءالصا كمروتک لاق یتسهداملدب ردنابلط یخد یسیضارا هنو
 یدیدرداک د

 یدلواهن میاد دصالخ بود ارظذ هلاحا هراضح مظعاردص هر کصندنو ۱

 رایدت | بیست یتسهلاوج هنلحت لنصم یسهلج هدکدتا لاّوسوبد
 تاوحهن هنری رک هد هلاکمسلحم رود ا تاطح هب یدنفا سیر هدعب ۱

 ییددلو رارف هدسلح ول یس.دادینارایدنفا سیر هدک كد نسکور و ۳ ۱

 هنسوب هدنن دیماوسأب یخدیسهدام هوشربا بوئلوا دا با هیجلیا هرزوا ۱
 ندنغاجوا یرصکیهدعب یدلبا نایب نفح هنلوا قیعت هنمآظ) ماس | ۱
 دعبایفو یرلکدتبا ناغتشا هنفملعتمویلا قر هنلوا ببترت ی وط رفت کی ||

 ا حراخ ا نکدهرقو e هسا ارونو |بلط را دةم ةن

 یزهدام یباغا رادو هناسرت قج هلساب هدنتلا شاطهرقو را دعلققج هنلوا ||

 یرلتحهنلوا هن وسن ندنلام باش ویرافرصم رادشهویراموتدش :نایعرو |
 ردص هدنبتعنیسو میلست تروشم لهآ یتساضتفاو موز بوئلوا نا |
 هدک دتنادبک ان یصوصخ س لحج متد ک بودا دیهع هفیلب هشدقعرپ ê أ

 ا 1غ ەل راغ !نیم : ودمعهرزواكماع ارارسا یاشفایس هلج هراضح

 یدلریو ۱

 # هب رع 3% 1

 كنروشمموب نکیشفلوا دهعت هرزوا رارسا مکه دسلحهماخ ررحلاونمرب ||

 ندنفرط یدنفا سیر هن راودنک ولکه ویقیراناجرتهسورو هج یسادرف ||
 شهاوخ هاقالءهدقدنلوا هدافایندلوا مزال تاقالم هیسحلما | هک هعفدرپ زا

 راصخ مند هيلع ت تلودقرط ءا هنشدلوا مولعم ینیدلوا یتیم هتک ۱

 رابدردنوک یز رارعلبا نوعا نا یفیدلوایناکما كناقال«هق دنا وانت ||
 یرلعالطا هاو ا رونیلوا دار و 2ک یدم* زوم تاو

 لالدتسا ندرابآ 0 سبنریفیدلوا با بد رقت هن ا

 رای دلیا حملت "نی راقدلوا فقاو هسلح ر ارقو می رسصت نیراکدلیا ||

 رکصندک د شارب رګ ررحلاوضمرپ یلاح عوقد ىدنفا فا خروم



 تب رطاخ سکرهو بولبرپ و همان تصخر هدتروشم سلاح الاحو
 کا هلبا هظیلغ ناعا یفیداوا فرطرپ هذحاوم دیق بولند نوسلپ وس
 اف دراو هن رلهناخو راشخایتوکس هدراسلحم راهسوک ماطر نکیا رووا
 0 ا I 8 قرەلوا ا ره

 ۳۱ زاوا ربع و a یار ح 9 وس ریمع

 ۳9۳ ودرومآ ماظوهساوا فیلکت ج العوهراحهنب ضازبعا

 كره درمب حرچرود یاضتعم ی و رم ها سس و ارور "۷

 | حورجو فی یررکفویآر راهش لا ناو وررد | ترخو رج 29
 | دن یس هنس ر یاضعا كنلود e و راقرح هلا دیم ییندلوا

 | هلیاداسفا کلم تعط یرهدساحتو تدناسن صراع كناو دناکرا نالوا
 | زا رم ی ارا نالوا هدنماتم هعفان هب ودا نامه یدرونک هنلاحنارح

 ا ردندروما تایحاو قالقا او

 | ریذاح e رب هکنوجردزوسرب هنایکح كب قطنوب كناش اپ دیجلیلخ
 | یتجالعربارب هلباحرح ووا کک ضارتعا كغ انا یس هطو ړم
 | قلا ناق ند ضد رب دحشهاضتقم بط :رف ال رولک مزال مشو یو

 ۱ || هرظانمنوناقكع | ضاع اودد رروتک فعض هند قلا ناو دل اح یکی دلک مزال

 | كل هتسخ مه هسذلوا هلاعم هلتروصوش هدب ويلا ناق بولوا جراخندیاداو
 | هد هيلود حاصم رولک مزال كمت درلوا ضراع فعض هدمهورولوا عفدنم
 لوب رپ نسروذح هدتصم ےظات هسیا هدکزانتاقوا هلب وب هليصوصخو

 | قیاطینب روذح كن هدامرب ورونارا تروص نیحاونوهاقا بویم هثلوپ
 | كروذح یندااما رول هدیاناب و رولوب را هسوگ قوجكي ینوب بولو یالوق

 | : نز فال هلی وبهدرودر ھ کلر روک تاللکشمقوح ك دهک شع ییفد ۱

 | ريغ یتیدب وكب كنب راهبتبب روماو زات! یشرپ هکر ونلوب رص حش قوج كب
 وردو ا کرک رك ندنرالا تعا صینمشل و

 هدرلمع دز ؛ هچرکآ یرزوس لرهلوقموب رون روک نونفوذ مک هد هیندم
 ییارسماظ:تااحوتفو هن هدرا صع ضع هکر دهدنوبالب نک لر دلک د ع وعم

 | باوج هن رلضازتعاو كلر و دوجو هن رزوس كزولنثوب هرزواقذوا یربآ
 لود خاصم هرولب رب ودوجور دقن هنب رثزوس كرانوب ورولک مزالكلدباسضاح

 ٠ لڳ ردقلوا #۶
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 هدرا ص وصخ وااط> هم ظءاردص ید: هام ی

 شما دهع ضقن هسردباو یردیاراتخا کنج هسارپ ا

 ی دهعیندوا هدنفقحت یس هناعاو ردیمطوحمم یسهناعا كنولوتسمو یراوا

 ويد یررولوایضار هنب راتکرحوب كرانوب هراس لودو یزلوا شبا یف ۱
 دهع صقن بودا هلباقم یدنفا مالسالا جش هدکدتا ا

 هل اول هرلکن ار دیک د قلو د هسنارف یمطعا كت رفا لودر دکع دهن لود یاضرو

 یلکد تلم یس لج یراب دلو |یضصارهدنراف ناو ادا رع طیس وت دنسهدام ے 7
 ۱ یدید رد رلهاوخد كنهبلعتاود یه

 قید لب ابداعا مالک تورا باور یدک

 یکن یا هک دیا شرو ردایهمز زا ول ره هدمالکی اشنا ردیا با
 هل او هی هک یدید بودا تردابم هیاوح مظعاردص كعب او کا

 دج اهلل و هربخ ذ نک دید ردر طاح زما ره كدعدزردنا ت ا

 كجەذيا | لاہعسا یتا ھم و ل اعا ییزاول قعنا ردلیکم تامز ز اول وب هدلر ۵ ۱

 هسدنلواييس هنن رلماظنو دطباض ردقن رهو مولعم یلاحلرکسعردرکسع ۰

 لک د عطقنم زهدیما یدعثوخ رویلوارمسم یراماظذ بولطم قفورب ید 1
 ۶ ؛اررب لر دیک یلاعت هن ردهدلو ماظن هعگدلو | | هدل اسکی دمشر 1

 یدو اروصو هدام 4٥ بانرتو راخذ عت ج د اهلل هدرغامز ردلومأم یراغلواب |

 ینیرتفد هراوا یس ههبشو یدتبا قیدصت یزوسوپ ید یدنفا رادّفد |
 یدلوا رومآم هکمتسوک |
 هدنس یهو مج كنهروک ذم تارزاوا بود امال قوس مظعاردص,دعب |

 هدنسالواهعفد كع رق هکیدید هدننعخماهنا یتکیدمرب وتلقت هن هیلعتلود 1

 هلصوصخ یدل سوکھ نخر هر یربمهلب !تافراصمقوج كب هدلیعا رکاب |

 بولی رب ولابم قوجرب بمان قلجرخ هیاشاب, هللا دبع یرکسعرس لیعاسا |
 . نالاویدیغوب تاکو تک هحر دوبهدناژ ز اولو نامو تسچ هبت روبادهعم | ۱

 یدل واهرادا هنایگحسویلر وزلابم هلیمان قلجرخ نکی اراوربرکسعرسددعتع | ۱
 رادعمموملابولب رب وایملا یلعدوقن نالب رب وهدنتفواشاب هل د عرعر سو |

 هسا هاکو هضراعمو هشفانماک هعشندف دلو ا مولعم هرزوا قعیمحق شک

 یعاضواوراوط كن دصوصا لەو یدلد ات تاقوارا رم باش ا 1 ۱

 یدلریورا درر سولر د هنعمط دز لی د نوک هتک در حوا ز دا



 Dl هلو ی و 77 اداوم هل اضر مد ت دناش هلغلوا
 1 یضیفنا لس بقاعتم سعد هدا هداهآو ضاح یرفس تایسا

 :یکیدد ردبا باوجه ملهروک نوسلوا مهدت هن یجب هرکر هد
 8 وارضاح ی روص دنس نالي 3 هدننتایر اشا :بعار یدنداسر

 دن هن و | 1ندنلوا و نایت )ی یارک هلا ا

 i نادار اقا ی ا یشدلوا تي E هحاصحا

 ا اواطورشمیسارجابود | نایمردیتسهدامهوش ربا ید دا یضیفنایلسهدعب

 ااضتقا قلواوفل یماوعد كنول هح ار ظهر همان دو دحدسا شعلواارحا رهن

 واقیلعت هم العتسا ن دنا يعدم وایعدناواارجا روك ذم رهنكاذ ىلع ءان

 سا رجا رهن هد بقع ص هکیدید بودناهلب اقم یظعاردص هدکد یدردبسنا

 اد هع یاوعدوب ولو نکیا نیم توتمییدوا طرش یاغب
 لب ورادم هثحم ول هسک یتکیدلبا تشز نو ههش یصوصخ قرلعت هماللعتسا

 ود یی هیضف و یرع ندنرلکحهدا راتعا لیلدر هحولشا هنب را راوعد

 ۳ ردراکشآ ی راکجهدا لج هنتلفغ كندیلع

 [ لس نبودند یکی سم *ا ره بودا هداعایمالک یدنفا یضیف
 نودا هلب اتم یدنفا سر كعید ردرمسفتو قیقحم ییهدام نوحا
 ۱ ان هخلتسودندقیجآ نامه هلک مزال رلفلکن وب کرا یوعد ادهع ی هداموب

 باس صح هلا لودع ندنزوس یلوا یدنفایصیف هلکع درب د مرنسا

 لک مظعار دصلب اقم هنسع د ردلوتعمقفلواداربا زوسمهبمرپ هدننیب دیما
 دی ا و هک یمظعاكن .دامیکیاوبشا هسلو ازل وا مزلم ےصخ هل | یهاو

 اش ۱ هب هدام وب هک یهدام هوس ربا هرکصندقدل وب ماظن هلا هلاوح هنلڪ

 کد دییلنید نوسنلواغارغ اهبلاقرب هلا هنسح تروصیسد لوا رد رج
 .. .راپدلبا باوصتسا یتروصوب راضح راسو یدنفا مالسالا حش

 وچ هب ول هک بودن ارعا نام راهظایدنف |ییطصمیلملالهدقلاراوب
 » نالوا نم هفلتسود نکسروب تنا باط هاتم ود یش وام ةوشرا
 ا ردص هدک دید رولوا لباق ت نیصمریخآت هلک د رودقشب

 94 قلا هلن اقم وب د رايح ییعص دعو در وا هڪګ

 سس
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 رک ر رهندنروص نانلوارک ذ هجا لونه ع برخ نالوا مورک
 رطاوخو جیاول راهدام نالوا شّعلا هلثررحم هحورپ قنا بولوا ولو
 ید رس هلعمانوا تزد یعطد مک هنس هدامرب تولوا ندنلسق 4 ن

 1 عجار هلج زهداموب و رکیدنا ناب دسیا هن تاضاسندباروطخ+ 5 :

 | هدنغیدرویب نوسعا ناهنب و مک یتسهظح الم درفرب هلغلوا ندا
 هدب ودنا لملعت یادعا لوق هللا لئاسو نم ید نسح قم

 یدتا یر نسب هنس هراخ ا

 هدر همان دودج نانلوا هعلاطم بودا بیقءد یتا ید یدنهآی طیف ن نام

 یرمع ندنک,دلک مزال قلوا دو دح هل ی ره یس هلج یر دننول دود

 مظعار دص هلکع در دنسأم یبملوا ن د ور نه لحمءان هند دل وا یعازندودت

 قلوادودح هنوا هدوهواصرهت هسللوارظا هنصا مات دهع بودی با

 هلدار» كناشایدیعس نک اوا وا نییعلدودح ه هرکصادهلاصء رد اا

 هکیدلاقر ولر هنلوا رست یو اک نیفرطدو دحندن راسا وک

 نکیآسیئر موحرحاشاب بغار بونب روس *لدهنخ# رات قلا یللازوک دما
 کا ششلوا لدا مه لیس حر ۹ بودن اهر %6 ادم داغوب هلیسا دک وب م

 روک دمدنم ندنفیدل وا شارپ مهو قاغمهدام لس هیعاد هغ دغ د مفر

 ناکما تروص ید نوح ا هدام عطةهدفرطوب و ردلکد اص هحاحم>ا ی ۳

 هقشنانلاهلف قرهلوا یر هلرب هحوت هب یدنفا سر هرکسندکد ید ردقو
 یذلوا ع ورش هننءا و كن هروک ذم همش كحد نوسنلوا تءارق هر هد

 هکر نزسقماا نويت صخ م هدف رطوب نوحاروک م صوص هش ۱
 زدلک د نکعیطقهدف رطوب رلصوصخوب قرەنلو |ناقالم هری | م

 توکم قداس اانا هل عناوم مهد هله جو ینیدنلوارکذ دال یبدامنو

 هیلعتلود روب هثاوا بلط ادهع هکنوح ید یسهدامهثدوب نوسق هب
 یرکید دوخاب یارمح دودح جد ندنف رط هک و یسلاو هنس وا ن دورا

 ل هنیفرط هارپ عطو هر هرک اذم هلیلو هددودح سر بونلوا ن
 . هنساصتفا اوهراشتسار ارکت هسی اراب | هلم اعم هن هدافالاب نون ودا

eلعا ندنوب راضح هج هلفلوا :ترابع ندننادافا قوا  | 
 رثبدب د رلوا یا ۸
 لوهج یفجالو یار هروصو تكنیهلدا بوش ا مالک دا هداعا مظعا ا

۰ EN 

  ۲ ۳ : 3 ۳تیر ی

 و و  n n ea aR Ana eenس ا ت س س ف ا ت ا م ِ



 كمناوم نرپ وللخ هن راماظن هننئرف وك رک یخ د یس هدامهوش ربا بوتاوا
 ت 1 هلبط رش یرلیدت كنسلاها هوشر نالوااعدا یرلضرعلو

 الاح هنرهراب دل هزات ینهروک نمفعز ات اول هک هعفدوب یدیشلاق

 1 اطدنودامه مایا دهعبحومرب كنضارا ارا نالوایرلب ولطمند هنس وي

 دیالکو هجر کیم هدام كلر دتبا د فک ندنسهدامهوشر | قر هلوا

 !و|مولعم نج هیلوابواوا یضار كم2 نکلی دیش! واال هنب رارطاخ
 هدف رطوب رد ااضتفاكلرب ودنسنوحا هتسول یضاراهسا وایضاراضرف

 روک دم لاحهدلاح یا دنلواهدافا تیفبک هتسال او هنس ول هدعب هد ولت زر و

 اواراکردیسهرطاخیرلکحهدن اداسفو هنتف عاقاكنول دحرسنالوا قم

 | ےس و هرک اذم تاصوصخ یار! جد نوح ا یعاقدنا كتنعهو

 دوخاب یلازج دودج ځد ندباجلواو هلاوحنویامه ۀماتصخراب هتسلاو
 هوسا كتم ص لا هلاک مو هلو اقم هد نیب راصخ رم قر هلو صخر ٠ یرخآ

 ع كلر ورا رد هلهحو یعطو هتروص وډ هد هسا ښ دم واروص تیک ب سانم

 صوص نوعا كنود نيغلوا ندداوم فووتمهب هر ادمو هعلاطمقیعو

 ال يوپتاود قج هوا رضاح هساح میصتلا اب یدهع تر وشم سلح
 ادد ا اك وسهدس اکی راراکفا هصالحهدب ودنا هعلاطم

 رواشمو ه هرک اذ ههر کصزدق دوا هبارا هب اضعابونلا دف شر یلعلف هال

 اوا ناپ آه جورب یرارقتیفیکو تنارگ اینه تروص کردیم وان ناف

 ٩ ا :ینیدلوادنعیروش ساجر اد هنماعدتسایصارا تنولهسم و

 وع ردص هدیمالسال امش یخ یتوک یحزوتطنوا كه رشبجر

 و رادرنفدوم ارکرودصواشاب قطصم رادحس ر زویرصتم كرتالسو

 ۱ ییمازتغدو ۱۳ و اح اعا یش و یدنفا سییرو

 9 و ارس اس یددف هان ناو یا ۵
 ۲ ید مالک حف n ی نرم ناثلوا وع هدلاخ

 راکرد هدناوبقودر ۳
۱ 



 4 ی

 وب كلئاوا مقاول این یخدهدسلح ریکجمد ار 8 7 7 ردشم هتل ۱

 رکذ ردقهبیدعش نکل ردراو ضب رعت هنب راقدلوا شفارب میم ی هل
 نود دنا رک اذم كنروشم سلاح ربکج هدنا رک ءرکصندنوب و گی

 كایرلف دارا هدخاصم مظن كراع یاضعا جد هدرصعلوا هس هن ۱ ۱

 ینیدلوا یسهیعاد قیلخت هرخآتقو هلباماهبا حص قی رط مردم
 , هدرصع کیدو تیفیک ناتلوادعروصق هدرصعرب ت اوا اینو راقي اد

 لوا نکلردندداوم شلوبعوفو را راره هدرمغت م اعوب ینندلواتیقق ر

 یرلک دکحتجز هدقلوب نجوا هدب ودارا كنروشمبابرا هدانا زر
 یتسهدام نیلصم ماهنا یراکدتا ذاا تیقفومرناهدلاح گر ادلب و

 یروصق طقف رد یت ما یراعا ضد رعت هلا دانسا هنن راغل ولد روم 1

 هدبادانساو ورع هفلسفلخو هني رب رب سکر ههلب وب بویلا هنیرزوآ سو
 هد هسنا شلاق تاربم ندلئاوا راقلاتق ضءب دز رج کک
 ردهداب ز نادنحدص هرضمداوم یددتا هل هلزلرم ِ

 كراف طلوا یس هعلقدوشر | نالو ایپ ولطهرکیدكنول هسک ل هلک هد دص هک

 یالکو ید یسیدرقل یغارفو كرت كنوب هلغلوا یسویقرب کو ن
eر  

 یقطصمرصعءدنرفس هبسور هک هل وشرد هعزانمرب شلاق ثاربم هفلخند

 4 : ودنک ند هیلعتلود فرطو كع | مازا |سواب رح ین ول هیس ورول همدي

 هلا هيلع ت اود هرزوا كلرب و یسهعطقر كنادخب هتشب ندغلبم راد و

 لرد !لاخدا رکسع هود ول هک و شلبان قافتا هدهاعمرب هدننب ول

 رارقیسهع قم ل تقولوا هکوبلاحو شروک ی کرضاحو “یهتمهلاتقو ب
 ی نکیاش شمکج هقرطرب بواوا رادهصحیجد ول هع ندنوب قرهلوا

 ی رط كره د مدلواراجو د هب شک ی رام

 یدیشعا نایمر د ید سەدام نشر وب دات ید راس صا

 لیععاو اشاب دمحم ت: ءنانل و بات کل اسر و مظعا اردص تقولوا هج

 قرنلوا ذاا تلعیساض | مدع كطرشندنراف راپ لرد اس

 رارصا هدنساعدا بویلوا دیفم هدهسنا شلشلاح هعف دیتساعدا كتو ۳
 ك ار شد اند رطرکید نکیشللوا هطحاصم دق اى دین ,زونهو

 دعوزاجم اهرزوا قلوا ندنلبق رابتخا یتیمشنوهاراجان هلفوخ



e 

 اود كاب |شیپ ر دورکفت سر اجیوجالع كالخو للع كج هلي هوا ضراع
 الوا شتیا تیاعر هب هیضقیکیاوبقر هلوا ندنس همزال طوارشكننکل هد
 یر لو هلا ضارغااما ر دراشلا مان لزوک«دلاع فاصتا قدص قالسا
 يعاد نوک شوخ قوا دوخا وران دنا لت صم كلود نالوا
 ب ونوشود ین لاح حالص كن رارصع یک توشود هنس هفومذم

 اودا كرت هرضم تامدتم ضد قحهلوا دن ام راناک هرکص یسهردکم جات

 ر دراشلاق راد هکلو هتم ل دهرشح نماد هدنراظدا كفالخا راندیک

 مقاو هدرا جوایللا هدنتلآ دار لب هلبا هجکهرزواقلوا ندل قوب دتشا
 رک فدا زا فک دوس نالوا شکم اوکتنک عابا ید ساعت نرلوا

4 

 >شلدبا قیلعتهرخآ توو یک نیل راو نھ تح ران وک بویعلو ۱ قص

 ندراهشانمو د اک اردا تشغ ین اومول دود دجاقرب و

 شارپ و بونلا دنس هلبا هکیکر تار ابعولناقحا هنیفرطو موهوم ضمبهرکص
 هس رح لاغر داش راددحم نانلوا نییعت هنیناجهنسوپ هقتشب ندقدلوا

  كردنا ليغ هدنشح دودح عط هروک هنفیدلوا نامه هلیفوخ رولب رایج
 3 ودلوا يک تدوع هلتروضرارف بوسهدنا تمافا هد هنسو) نوکر ب

 دنفا فصاوودد رد رام ولوم كد رار ا تح او نسم ضعب كنسلاهاهتسوب

 حردهدنسو قبا دود>نانلواعطة لمان ربغنمهتشا هکر دوردنا تداور

 . هدالابیدو دح هنسوب یدنروک بولکیدعیترضم كنهکوکشمدویق نانلوا

 !ظن هتخیدلوا حرصم ەد زاما دودحیییدلوا دو دع هلن ار رهتنانلوارک ذ

 ها شفلوا طض هلب زواج كنول هنسوب یضارايکیدلبا اعدا كنول هج
 العالم هد | نطوت هدننور د ورهن ددم ردقوب نکل ردلکد یعمی یرلاوعد

 هباغلا ةناغحاعزا هلبا حارخا ندنررب یمالسالها ندا كرادت لالماو
 كن دیلعتاودو لفاغندهدامتقیمح هلیصوصخ تولوا جات هتفشم و لکشم

 قعط ماس كسان فالحا ضعب ن الوا لهاذو رخ: ندنلاوحا ضماوغ

 | ضارتعاو نوساوا نیعم هررومآم یلاعتقح ر دراکرد قل وا هناشنهنلخدو
 ۱ ۳ نوسرب و یاصنا هلوتعلا مصاف صانعشا نالوااخزاز هلن ااجات

 1 ۳ قیاکش E N گل

 ۱ هظن ا هد ولعم دودح هسلاهدربهع ینیدنلوب بولوا یسهدامیسلعا رب یهب»

 ډک هنلوا



 مالسا لها وند ءرهاو یدک صار [ ناثلوا س 51 یدادزما ل
 هلالما راس وراغاب وان یس ەد كنس هتکس هلت هسدالم قلوآ .دراةرصق
 یرافدلوا قرص البا زه دلا ییدنو ا بواوا شت 1
 كن هدام ید وصقم هسیا كنبروطارب هکر دی ااضتقا یرالوا مورحند 5 ا

 روج ینامرح كن هموق رح ا ءا هنختدلوا یلوصح تاوهس هجورپ

 ندنرات لوو رود ندنراکلم رانلوانک اس هدهروک دم "یصارااضرف لرد ی ۱

 معاوحهسیازرولوا رکشهاوخ هات رانطو ناکاکهد وینسا قلوارو ۵م
 سو نفاص» تویفلوا تن اکو شعر سبب و دابعو

 و ترعه هب هیمالسا دالب رب نایب ر یی ادا رخ تماقارک اوراهلوآ

 یار هن رلیضاراو كالما نوح |تنایصن درر ین راب دنک هسیارارولوآ ا

 نوتصعلیهسنوب دهنلوا ملست بقعر دیساهم وتیقنانلو ار دقت لب !نیبناج
 نددک دشا E ف هفشع فیل اکن وب هيلا یمومناججرت هدننر 7

 یی دطا رخو توئدروآو !عولعم ندهطد رخوشا ی داران وا سال ص

 كشر دم نین دام ںولک هب یلاع کس نوک اقر ید تدوعوغار

 وایت تک هماننصخر هنس دای اندنفرطقلو د هدننیسهب سو مح

 ند هیلعتاود یر هنن رزو !كنو لبا م دقت خاک عطف قر هوا یس هجرت

 هدنرورم نوک جافرب یدتسا راعشا ینکیدت ااضتقا قست زاصخ رع ځد

 عرق مزب راهدامون قراحآ تع ندنس هلسم هڪک بولک یدیسجلب دیس

 لر هل سوک هدر تروص یک یمیدلوا هدنرلادتا لا هدامتر اتو

 زوم فعل اردیک + کرل وس ار ومام وامس ریو دج رک اورولوا سان هسلدازوآ

 تاودفرطهدصوصخوب وینی رلقدلوا قد
 هلیلاخ دا رکسع قاقتالاهدلاح یتیدملواهدعاسم هنما ضحك ول دیک ند

 یدلب ا حرصت و "ب راکج هدیاطونم رو نم ی از

 ضخابت هبت رح ضباناذ هدنرلتب هت مشبلابسحم بولوا تهك و جاو مسج هنتکلروما رادار تطاس روم دمو توت 3 3
 ۱ ادوارد و اضتالز ردا نار تیر

 حالص كنب رارصع یدنکن کلا و كتما مچ "رو مد دن هی ار

 هنلود مسجالابتتساوالاح یک قذاح بببط هکلب یویقیا هشیدنآ

1 
۱ 

1 
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| 1 
1 
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3 
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 2 زاالب (o قرف 2 لات مدع هدنرلس و

 بو واعقاو هما تاک رابم جاسم نالوا راد و یراج 1۳۹
 . نالواهدن هنايمنینلود م اصموروما هاب نالوا ماظن دن هطو ارندنیف رط
 راش اوا هتبا "هلسو هنماک ساوه وقت كن هرمغت ال ؟هصلاخداولو هقداصباح

 كنب زربستوفص ر اط كبح ی تلودیکب ا ویشاو یرلیعادیض#هدرب ز رو

 هلی غلوب یدهاش هلبانیعلا یار د كنب رب و یرمسفمو لوم كن رب
 قینونیدصت كناک اقلهاوخرمخو صولخمارب دعن هو دیعس یسودنک

 ردیازاو اجر هصاخنساروس لوف نک رفند هیلعتا ودینرطیس هناصل اخ

  eیرلکدتا اعدا یضارا ضعب كراول هک 6

1 TR كردن آلاسرا هطب رخ هعطقرپ هب یلاع باب هاجرت یسلیا هک 

 لاسو ضعب نالوا تک٤ لالتخا فاو تدور و ترفن تحوم هدانس

 و هلجزا بولوا یمّنلم كنتلود یسعلف فرطرب و هلازا كلئاو-غو
 کو دا یی ولطم یسهب ولو مظات كنهدام یکیا نالوا ندلئاسو
 ارال

 ) ا ےک او هددودح هنسول ( لوا هدام

 ندنیفرطودب دج هل اهواص رهد و هنوارهن دیسک "یضارا :

 مان دهع رب ام ندنف رط ول هنس وب نکیشخلوا دبل قماغلواىطعو روا

 روناواطبض یضارارفاو ندنتاابا ناداورخو طخ و زواج همان دودجو
 و هیلع تلود یییضارا نانلوا طیض وبشا .هلغلوا هدنرافرصت مويا
 یا عفدو دادا هب ول هک هل | عز ندد

 ) و هدنلباقم یسهعاق هطا هدنراسد لحاس كن هنوط رهت ( هبا هدام

 ]هک هل > یطالتخاو طابتراهنکلامنیفرط كنس ەبضق هور | نالوا
 هموق م "دبصق لالتخالل اعفد بور و للخ هتب راءاظن كرکو هدننرق

 همك راح وا هلب | لدتعم یشعالوطو یز م نوش ر وقر اض رءلصتماکاو

 ر ادم هکنوحو # یسابا د فک كن هيلع تلود ندیضارا نالوا

 یدل وا شلاق بوبخلوا ارجا نکیاطو سش میس ارجا كنبرهن هنزرهدنف رظ
 هلوادوتفموطفاس قامهسا كن هبلعتلود هنطبض كنءهروکذ م*یضارا

۱ ۳ a ادتا وا دهیاری 



 1 ۳۹۹ ¥ و ۱

 هیلوا تع ندنس هملاطم م 27

 صوصخا و كنسهدامرپ ندنرهدام دنس یشا ) ( هدأ ر ۴ ۱

 حج ردنمهدنرهمان دهع داراب و ددشرزوب دوخ و كن هعتمانالوا نت وثم

 ضراع تب وعصر هدنصوص> جا یراضصتفم كنظام تراج ا

 هناقحو هناتسود هلبا نیبناج "یضارت كتب وعص هنوکرب هدریدقت یښیدلوا
 ۳ هلهحو وب هکیدلاقدوا هداداضر ندنفر طظ هيلع تلود هن هب وت

 انلوا لو هلا قلود هيس ور هدس نکس هدنروص ییئدلوا لباق ىي

Beeترا هگو اعطا هنتابست  E3  

IT a 
 رکر ارق یسلر 9 هنس لیا | يڪ لدنس نالوا هه هنن رزوآ هدام رکسویش| ۱

 هلهحو وب هدنرابد دیک ید كراج هیلع تلود اطعالا لبق ہدقدلوا

 قلود ددرت الب هدقدناوا فیلکت هنسعلیا دی : یرالوا تادعاسم ل ۳

 هلذلوا شمرب و دنس هعطقرپ رعشم یفحهنلف لوبد صوصخوب ندشرط

 روئوا دیف هلو یتروص |

 ٭ یتروص دنس یکیدر و كننسچلبا هپ ل ٠
 ۵ ا وک و 1

 ب هلماعمنالکم ال یم E رک هو ناف تام هل

 اضبا هنناجیلو ی ند هيلع تلو د قرط ۳ 3
 كنه ر وطار ءا تل ود هدد دوعكزعالواناناو| لاسرا هعف دوردشع تعر ا

 ا او رقت مکج هدا م دعنو ضرعەب ۵م رلع تلودردر چ قو

 4ا یییافسو یسالاعرو را كل هيلع تلود تولوا ج ردتم هدنشهخام

e. e 4هلرلصوصخ نالوا  

 نالوا e هدندح 2 نالوا ا ا هد هر ا كالا

 ا E ا
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 من سس

 ۳ لاو کام هلا ê راجو اار مگ ویهساغترم رادمات له ع

 راجنور اذک وتشک هرزوا تیتسپرس ارهنو ارح هل راهطروپاسپ هدهیلع
 )اک مزال بوش اش هدلحت یراکدروک بمانم هدرهذو رحم و هدءرقو یرللتا

 م هاوازباج
 ذارف صوصخلا ىلعو كسب رهفناطنمتسم راس . (هدام یه )
 لاو و اهرب نا اهدعایسمهداب رو ا و او

 aT دشرزوب ۹ دهعدار ا

 ge همزال هلماک نوفصنال و اراکردهدٌننس تلودکیاو

 0 ردا دست هلع تلود ییقاتصما هب هر اعدا هدنرلهح

 وارده هماندهع ترا هر زوپ رکذلاراه ) هدام يتلا (

 1 ندرح و هرڪا ندرهذڏ دم اج . را ۳ یساناعر هک قر هیلوا منامانتسا

 او مدرزوا تیئسد مس راحل لحال هلیس هقناط و هیقسو یار جم

 نوح اب ذایراکهدا جارخ او لاخد هرزوایتیدنوارکذهدالاب وهلوازباج
 راهيملوا روى هنسادا هدسلرپ یربغ ندکر ک عسر نالک مزال هعودر

> 

 راد هک ندهرباس لودو ه هراس لود ندنرابد هک ( هدام یجلدب )

 هیلعتاود كنم راجتویماناعر هم ندیک بولک ارهنو ارحم هلیغاریپ هک
 رهندنزاغوب هایسرح صوصخاب وندراعل> و زاغوب ولحاوس عبات

 >ارخا ی را هعتماویرارو مهرزوا تبتسب رس قر هلوا فاعم ندموسر

 ةدرامیچ نوجا عیب هدهار یاتثا هل و نداداو افجوریج
 نانلوارکذو هلوا اس ندفملکت هنوکر ه ادعامندنکر ک مسر كن هعتما
 و دیلوارهیک ندرا هنیفس نالبرب و تصحر هب رام هیس ور یراهننعس

 هنتلود هک نالوا یحاتسود كن هبلعتلود یساناعرو راحت هک نانلوا

 اعم هناتسود هدنراهح هدنرارور نح ندهیلع تلود تالاا هل رال وا

 کورس هد رش كنب را هنیفسراجن هچک ندیاریسا رهن نجا هنلواترهاظمو
 هر كرل هنیفسنانلوارکد هلغملوا هظحالم یرلقج هیلوا اص ابرنکآ
 هنسف سرخ آنالک هیلشبا ههاسرص كن هعتم | نانا وب :دنرلنور د هدن رلوصو هراز

 نو |یلیمصتو عضو را هنیف سر خآ هلهجو وب كن هعتم ولو اناج لیمو عضو |

 8 ولردر چ



 هل اب ی ل لاخدا نوا غم . ه هيلع تاود کلام كا
 هداب ز ندحواهدزوب هعفدرب کلاس اسرق دوخاب و اتش 9

SEیرلکهدنا جارخاو اشا ندهیلع تلود كلذكو رهيا  

 رک مسر جوا هدز وب هدلګر و هعفدرب زر . لا اب نوا هعتما نایلوا ندناعو

 رکو الاخدالرک هرزوا ح ورشم هجو كني راست هجم هک هلب وش راهدیا اد
 هب ردصم صوضحلا ىلعو ندفیلکت رباس هنوک هن رهیرلتر ام نالوا احارخ

 ندفیلکن راسو یوف قاس و جاب وفروا ودیاص#

 هجر کت ابتر و !دهران وب عدس همان ده ت زا هق رزوب رک لار اس

 كالا« هماطظنوش ا هلن انامزا روم ی بول وب شکل وا خرصنو ص

 ندهرقتسهتداص هدنراتکل+نادغب وق الفا صوصا ىلعو هددیلع تو دا

 ققلوا ناب ندنفرط هلا یوم لبا ینبدلوا ضراعتالاح هح جر |

 نوصسملت وطیع سالما نزادعب هد هیلعتلود كالام روب نم ماظذ هلی -

 ردب ادب ایر یروب نم ماظد هد وب هیلعتلود

 رک هدالاب هدنااخدا كن هعتما میج یراجتو یسایاعر هچگ (هدار یعجوا)

 و هدنحا رخا كن هعتما نايل وا ندا هرزوا هجویتیدنلوآ

 یرارب اسورکت ویا رات تکر شو تفرحبولوا تسب مس |ماتتدتسپ سو

 هدنصوصخ ارشو عج وار ا هعیعحو اذعهسیا مکه

 زا هیلعتلود ثالدکح یعوفو یدعلو بدعت ند هیلعتلو د عب اوا

 هل اهن اهم وب هدکد لبا اّتشا ایشاو هعتعا ضل ندنر اج هڪ یرب ن

 لوا هيمو از وچن یروهظ ضر ءتو لخ داعطق ندنرافرط رارکتحتو فاث
 یمانعر هک ندب اٹک« دوخاب و دش دما هد هیلعتاود تلاع لند اج
 لحاوسوراح وتالاا هدنف یسناب نکیدلبااضتقا هلماوم هلهجوت ۰ ۴
 داقملا ی طة یسارجا دنس وبشا اباطخ هنسانما رکو هنناطراضو هما کج

 یسواسنوفو ىجا كنتلود دیک و هئلوا هشت هللا هدیکحا كلود

 نوع رال والم وا ءاض:ةمبوا وا هک آیرانادنموق ډو + ریز 5
 هنل وااطعا هناود هک یرانروص كن هروک دم هاچ رو

 ماکحو یرایلاو تالاا هدنعوصخ ترا ارعو ارها (هدام ین 3

 ا نارد واوا ضراع ههشو كشهنوکرب هنن 3
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 و لو دارا ا بن اف راهلت نما |
 و یطروک دین داوا عمر دنسفاو رکاب صیصخت كنب رهن

 يجو یرلاعدتسا قر هنلفه : وسنولیدعت نکم )امید تراجت د اومرأسو ۱

 ارو دمدنس ردسشلر و قر هنلوا اضاو رب رح دنس هعطقرپ راد ترا

 ۱ رونلوا رپ رج هدرز قروص |

 ۹4 دنستروص 9
 اود ك رةساو د یسعلبا هج هکر دلوا فور قی ثعاب یلاعتوهناصم هجتاب |

 كنم همان دهعدارغلب قلودهسک هدنرب رفت هعطدرپ ییدتبا م دهن ندنفر ط

 دکلاغنالوا ی هطورشهدن هر ۱

 ردم یکیدلیا سا ایر /ماطدو هطب ار ضعب هدنتحیراح و یمایاعر هک

 25 هدامیجت نوا نانو ارک د هدقدناوا هعلاطم ینو مم كروب عرب رقت بولوا
 در هلوانیبع ییفیدلو" ساشا هاضو رعمنالوا وک

 ا و تایفاعمهدان ز ى دو نالوا یراعم ء:ةح كنلمناناواهدعاسم كار اد
 نیا تراج هل اراذکو تشک ارهنو ارح وارب هدهب روطارم:ا تازام هل

 AR هلع تلوډ
 3 لوا یراجماودلا ىلع ۱

 . هنکیدلبا قیفحو قردصتهدنرب رقت ناناوارکذ هدالاببلایموم "یمیلیا
 ودلا لع تادهاعم یکیدشا باما كراهماندهع ند هيلع تلود بناح

 ِ اع نالو اراک دهتلود هک نالواراوححهو ت دود یی دقو ام |هلوددص ۱

 :عاو ماتنها هلناسو رولوا اص هن زاربا یسهیقیتحراتا كن هلهاک تالاومو

 دم ندرت هلماعمقح هن وا ار جا هنقح كنماناعر هک دیر ایف هلکلک هئا وا ۱

 یم هاد هع دار غل نانلوارکد ندنفرط هيلع تل و دبول اوالعلار وتسدو
 | اقا رهرک قلا هبا تادونفوداوم قحللوار ابتع|مکعسمو یوو ۱

 ردشلر و رارف هماتلاو دهعت هرزوا ضوصتمهجو هلادنسوشا |
 واااضما هد رز ویره دنس هنس ىك ازۈتا زو كب ( هدامیکلوا,) |

 راج نانو اذا ساسا هتسهدام یجنرب نوا كنم همان دهعدارغلب رک لاراه
 : اعرور ام كنتلود هڪ ریسک هددیلع تلودثازاع هل یساضتعم یمهدهاعم

 هوتربافهدوخاب و فارصا هبت ییقدا هدنابوود هلو طمتعمو ی رح دئوح

 a هیلرتسوک زا وحو تصخر ندهیلعتلود بناج

 مسز نالکمزال یسادا ندنفرط یسانامرویراجم هک ۲ هدامیصکیا ) ۱
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 راقاموا یدیشملق لاسراو ریطسن تار رحت ید ندنفرط اشاب , نادو
 كن ادعا یررکف هع كز ولقاحوا هدراەمان اوجنالواد رووداو

 هثن : راودنک یراصعتلودندنفیدلوا لاما رغ یراتشعمرادمو قرب

 اناج هدهسارلشاک هنن ررزوافرطقرط هدانناوبقح برو

 ندسوفن نالوا فات هلتر وصوب طءفو یتیدلوا نازو هنایم السا فر طرف مو
 هللادلخ مالسا هداشاب و یکیدلک یندنوصقن هن راهناخ هبجو تام 28
 ییساوعد یرلقدلواداقنمو 0 هنب رات رطح مايقلا موب یلاهک >

 هطحاصم لدب الب قحا بولوایضار هر هلاصم دمع هل ا هک هدنشعص .

 نوعا ص هل ادناوعولدب كردبا تانا هنا لئالد ص
 هدهاعم هد وردنوک هغاجوا رار هل |یسولسوق قمدآر اذکشیارب ول هچ
 هدافاوضرع یرفدلواش ا ینب رلعشلب وسهرزوا یرلن داع نص 3

 هل اول دع هدننارب رح ندیک ندنفرط اشا نادومق هکنوحو هنعدل وا شعب

 تاودا هن راودنک ند هلع تاو د فرط هدنروص یراک دتا ا

 ندنکو دباشخا وادعویفج هنلوادادماو هناعا هلیلاسرا هرناس تام ههو هس رغ

 ییفحلوا ار اعاده دعو تم توت یدیراضر هن هدهاعم ده ۱

 كنامهم یرلکدتا اعدتسا یتسعلوا لاسرا هن رافرط هثس رهبدنننضر اش
 هدف دنلوا ضرعهب هناهاشباکر تب هک ءاش ,دنب رلک دردنوک هن داعسرد ن ر و 2

 ید زوتوا بونلواباسح تا4۶ یرلکدتساطقف یدارویهدعاسمهنب زا

 یدنلفلب تو طح یز ارب لاحو تفویاضتعمرپ هلفلو !غابهشورغردق وب 1
 3 یسهعفاو فیل اکت کنول ےک % +

E 
 رل

 ضعت مدقا ندنو وا هم هرزواقاوا یس را ا وا :
 یتسهدامع رق نالوا یلما یاصقا ول هیسورهرک 3 یدیا شمردنروب ق 5
 هلبس همعاد قغارف رايش ضعب هرزوا هزاوموب ی دول هم نیغلوا ش ر

aEیضارا ضعب هدنفرط هنس و ابنا هنساعدتسا تادعا نم  

 روئلوا ناب ینآ هحورپ یتالیصفت هلغلوا شا تردابم هن
 ول هیسور هدننوعصم بور ور رقت هعطرپ هبیلاعبای یسچلپ | هک هوان

 تشک كنب رزهنیفسراجتهدنرهن تور وهدراهناوراحګ هرزوآ تیتسپ رسولا :
 شوا هدافا یسلزتسوک تادعاسه هبت رح صعب در اج ماوس ا ر ۳

 بواک مزال قّملو |هدعاسم هنر اعدتساوب یخ داران | دا | لاحو تقو م و
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  ۷ولن یراوس 1 را ولقي رد رفایسو ر

 هندنخم رات یدتاورابا جایخ ن رمان رخ

 ا هلیص وصخ تونلورابا عو هتفر هنفر دره راح ندار وهط

 اوک هفه لا ا تالرکسعو یدب وق هلادیم قفرارسا قر هعبح هتراب ان ون

 2هلوراداهنوکن دنوک هن هلل رنک ك راه رقص یدلوالصاوهراهحرد

 ناو قر هلبج وب اطلقتسم بولا را هنا شش داع اون هدراتقو نیش یتح
 نخ زویکنا كيب وبشاو شخلوا بینرت هدایپفیفخ لر هل رپ و راهناهششوپ

 یاس قوح ك ہل ےس هب رام ی دی میم  EE SRيح ۴

 هداس رع 1 هلا هداس  E:نکیاشماسلاق ق قرد یعاس ندنر رب

 سا ق و او هحالس
۶-0. - ۰: =A<f' 

E E FES 
Pb. 

 ¢ ینلدنلواوفع ندنراه هتلکنا كنم ره ردصم #*

 اتم را دلو ف ام ندهب ر دصءمسر یراجت هیمورو هو هسنارف
 رک ا يقم هدتداعسرد نوع اقل وا دنم هصح ندزاستماوب ین دیراح ۱

 ةو بودی عدقترپ رفت هعطقربهب یلاع باب ارو مام ندنفرطقلود یسچتیا
 | جګ ءاس هنفیدلوا ندتصم ناجا یزرطاخ بلح ارظ هلاحو

 :ردادعامندناعونعو یراک دز وکه  هیلعر د ندنراتکل ع ودنک تن را

 هب ر دصم مسر هلیطرش كما | تیارمس راس هرکصزدکد تبا ادایتموسر
 se لویناتسا هدنرخاوا هر هر الا یداچ هدننص یرالوا قاعم |

 1 یدنلوا رادصا نایت | اباطخ هتنیمال رک و هنس الم

 4 یرلقدلوا یصارهبهاصم دتعهلب ول ےگ كنغاجوابرغر ارج دل

 ردو قماغنلوا ضرمت هثنافس هک ندنرلفرط یراغاجوا برغربازج
 -نالوا عف او هسبار 8 یار وفا نيد ودر هدرب دعت یکیدلک هعوفو

 ۵ رب وو كلر وندنس هنب رخ هیلعتلو دردف هایت !ا ندشنوک یعوقویعق
 مش قلو ازم اسبییسار > لا هل اعم هب ول هک هدیلعتلود كلام هدنروص

 ۳ i ب ند فرط ب لوا طدرهماظن هلهح و ینییدنلوا ناب مدقاندنوب

 هلبجومو هیلع رماوااباطخهراقاجو ار "أدهصوصخ وب و یدیشفلواهلدابم
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 نوعا تالردنوک ات رومآم ها وا | دلش الك( كر دیک ی 1۹ ولار

 ك وط هج رک و یديشفلوا| بیترت یرکسع یراوس فیفخر ون اللوق قواو چ
 ردق هن رات رو اس هدهسا یرفوط هنس هتسنآ کس زو ید یداجتا

 لامعتسا یو هد رلکنحات داعیرهرکص بولبن اللوق هدراورصاح نکلاتیراپ ول
 نالب ردنو هب املاتسا هعف د جاقر ندنف رطول هسا رفهدراتفوا وات > یداخ مشق

 کتفت ندع هدرا هنسنوا زود رومط یداراو نوطول بلک ر ا 1

 رلکنفت هدنلکش بوط فیفخو قانوا رونناط هدلا هرزوا قلوا ییلساف
 یخدثقوو ار لب رب وندراکنفت وب هن زار كنب رکسعهدای فیقخ« دل

 هنا دیم هل هرج یکل ویا كکنفتو شات اللوق هدکلرپریلکتفت هلب ان نامصو ی

 هداب فیفخ نواب ردلاقنوت نوت ناص و قوا ,دنرور دمر ندنف
 ردشمالاق اوا هل. اكنفتقرەلوا یلکنفت یسبه كس کم

 هلل و كل راکنفت یا نوک هلل راقیح یوا یک یکلوا ۲ . هداب فیفخوب

 زکلاب ران وب نکیا شرع هدا . رغآ نروکروز هدا زادە راک یسلاغوح

 یر هرکصاهد هل .دح یسامااط هشنآ قرمآوا ترا ا
 نص یبا نال وا هدورلبا لر هل رب وكنفت هن زارپ كن رکتسع هدا رج

 شار و رارق 9 یلقا مه نص ثر د چوا ناناوب «دورکو یک

 قلوانوزوا ندکنفتقا رزهیک یراذدور وڌ یرایلف ار نمرایلکنفت هدنروصو

 یلعاندن وب یخ منار ندنراک دابا هظف اعیرایلکنفت یخدرایاق ار نم هلیبسو
 قلا شب یرلبلقار مكن رکسع هداج رضا نکیا شلواداقتعاوب درلو ا ماط
 بسام كلر دشلر هنشاب یان رانا یرایلک فتو نکو ا کا
 هداسكزک هدقدنلوا داحا اا یرغوطەنخ رات نوا زو كبو نشر

 یکنوس هراسلکنفتو ك نفت لیکن د هرلیلق ار نقر هلاققرآ مند راوسدرکا
 یسهدنافر یه كعص نیحگدزاا هرکص تدمر و هدرد ادتاراقص بولب ریز

 | كرهداس رعا 1 | هدا یخ نش ننک ناو دنيا هوا ندنر دار ا

 باعا یرب رهودر هل دنا میل دتروصرپ دیسک شات دو یا

 هجهداسیرلقرف ندنرب رب قر هل اللوق هدنتمدخ یوا هاکو هدفص»هاک هرو
 لاح یکیدمش هحناظن رکو هیخالس هلرکر کسع هلتهجوب و شلاق
 || اهد بویلوا كعد یثرب هب رح دعاوقولوصا هدهسیاشلوا یک رولو
 یدیا شف ایسابق رب حول وش كب رح اع هدنرکنحاپ وروآ ضعب ی رز



u تم ۱ 
 یار اه یکی دعش یراهدعات برح را

 دیس یراق

 7 یدبا رلشلوت لاک د رح مع

 شل هعشب ا كناب .ورواو قر هوا ضرقتم ید رولامورهرکصدنوینا وب
 وم تدهر , هدنحاحنیح 9 كسب کسعول هبهام و یاد وا

 ۱ راع هلکلرب ورارف هان اللوق تو الد وطرک ن ا

 لنعاط ناکدازلصا یسهسز ساب داحارلتف ول واو ۱ اض

 ر هرز o در < اچ 2 ۳ ی

 ِ ا هدا E ا ا

 قرطاوا هسلاقوج یس راوس كف رطیننق قر هس هنابط هن ولت |یلعا هلن وا
 دم هح شه نکرد دّعلب یددب رحدعاوقو ةنکن دلروک یکیدلک هوا لا

 ءراوس قوچ كب قر هوا نط صوص هنب ۴۳ص یو

 ود لصاهدندنعسک ره بويات وق هت ر شارب او A . وبولن اللوق

 راج هرزوا لاونموب لاح تفو یخ ىدا ترابع ندب راوس هب رکسع
 وب کس ك نره را قر هلوب ماطنهعفدلوا یلاح كلاب ورواهرکصتدقدلوا
 وطه اداب ك لا نوا هرزوا قلوا یلهیهامهد هسا رفا دتا دنر هنس شا
 اد رغا كرل رب و قار ن هنغوج اراهداس و شفلوابدترت یراوسكيب
 ۲ وشرولیناللوف یک هد ات فیقخبولوانایص وقوایالس كن روصدو

 رول رد هنن رزوا فص یا یزالاوزکس رهداس یلقار نم هدنسوشراق نعش د
 : راب راوسورولبغاطیموآ هتب رلناب و هنب ر کوا كران ا درلهد اس فیفخ

 راوسرغابول اللوق هدهرمصیخدرانوب قر هل ریدنلحالس هلا هرزو قار نم
 ۳ OF ریاسكناب وروا شاو شاوب وشما رارروک یتمدخ

 I | ی كل کیدا مدنا لالا نیز رکبع
 رای اک دا یازنعاویلست رلهسوگ قوچ كب ییفیدارابهشبا

 راک د مک ندداقتعالوازونهبولوا عز یساربیسلوا قثافو بلاغهب هداس

 زرون اللوف یراوسهداز ندنساضتقا لتس هدا کی نتیدلو هد دق هن

 ایک ی رک هدک د لک هب وشراقوشراق هلباهداس را یراوس هجرکاو

 ارزو تنی رلناكلرکو هدنرارزوایدنکء رک جا بویلوا زوس هن راک دروک

 وا یرارب نالک مزال هج هب راع ییالوط ندرلقاطرغارتاسو هرز نالوا

 | جاده هنر ؟یسو تورس یا ۲ قلاووق شیر نو د نو دو قم الفوب



CO 
  1 ۱كن راطخار هل و نالوارهاط فت« ر یلعتاود دنا لو

 / یاس كدیدج ماظن ند هرکص ۰.۰ ردبعت یاب یشاوادواب
 شاف هدهاشم یدئناوف قوچكي یلاعت هل. ا داعا لر دن
 شمام رب كس کک وا كرللانف هج وب هد ا تقولوااهد هددش

 ر یدنفا فصاو ± روثوا وی یی رغوط دن

 نقبتو كرد ینناتسح لرکسع م طدتم ندا شوا هدهب راع تادلا هد

  ۱هجا الاحوتقوطقف ردشمالکار ارکاو ردا واھ ام

 ه هک اتو كم توکسهلبناسیاح عوقو هسرولیش د هیلی فن سیر

 یدردبا با | كار
 و شلا هاقدسا م یی همس هن رههدصوصخو تو ا مالکل س

 رکود در دح ورشم لترا ظح

 كن هيلعتا و دی االطد هح ۳

 یکدرو کو ریندخم زاب یتییدلوا قووم دسدنر ” متم 3 8

 1 لمر : هیکلمو رکسع نام اظد نالوا و ۱

 دهل |یسهنارورب نطوو هن الفاع تعو اطمودایقناو تبحو ليم نالوا موه

 هدابزندنول هدننص لاطد اوح رحلت هروک دم تاظح الم هلت هلته ج یغدلو | ن ۳

 لاوحا نالوا هجا وروا كنهمطتنم رکاسعطف رلروک تحاح هال

 ردشلروک بسانم ینا الاجا هدماقموت كنس هی

 یار دشلک هیلسب رکسعیبم ءادنوحا هظواع ییکلموتلم تاود ۳۳7 1

 هدعافربیاعا ES دک ارکع چاک هنو هو كيلفنالوا ىا 1

 ردق تك قرق بوب وق تیلف هد مدعاقادا قرا لول

 نولاقندناتسنانوب هلرکسعوب ردنکسا یلغوا کی دشت اداجتا رکسعریظب 7

 برح]عهدنتقورولنان وب یکسا هلتروص وب زدشلبا تام رسو دقو ا

 یکشا ردشلوا رشتنم ندرلنا د هنهراس للم بوهیچ اعر هنادیم هدنرو

 یاهج نوت نامه قرهلوا لئا هیلغ قوچكب هدنس هاس لعوب راولم
 هنماظز هک رح ك کس هدنامزرهنکل یدنارلشمراو هنن را هجر د هغ اطم ۲

 نینکدلک م زال قلوا هر کسا مالی الل وقهدتفول وا رهدعاقنالوار ۱

 لا زولنان وب لرکب ولوا شمربک رلتروصوار دردقهب یدعش هب رحدعاوف وبا
 . هلیسلوا ترابع ندنابص هما قواوقار نمو مجد یرلحالس كراولاعورك رکو
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O GSTاس اب لاصم  
 ا دورابهدن راک دتبا تدوعصم هل ارت یتسبلاوح ماشو باح بولو امر هن
 ی راهش یراترض> هيلا راشم هاشدا نکل یدراشع | فازتعا ینتانسح

 وشراق هن راو درا لو راول رص» هلرپ تعزع هنیرزوا رصم قر هیخارپ
 ییاشاب نانس هلبا رکبعولتیلک ندفرطرکید بو تس وک یدلارق د زار

 ا یسانعم كنف رش تیدح ) عر برخلا ) هرولرصمو

 عید بید ۳ ی هيلا راشم هاشداب هجرک او

 نلوا مه رب دیتلوت شا كفل هن هس رح دانصو را یتامععو

 رلبد رولس هنابط تدمر o هلحاد یدو دحمه» دسلا

 مدنندنو ۳7 زوم هلواراکنا یهدامقمالو ارناحتسنم اهراتلود ) ایسا (

 هدننعص هل اتم عفان نالوا هڪلود هلهحو کیتا ناب و طس

 ییدروک هدنافهدادز هدف هدقرطرب و رارا ییتعفنم یدن کک تاودز ه ندنشدلوا

 هدنفور و نرعارا تراک اتو داود هلع ءاش رانا ادق فرط رکید دلا

 روک یی هکرتشمو هل ا انا تینا هیمامهلو رپ رکیدكنلودر
 . هدنتروص قلهاوخرمخكنول هسلارفوریندندمرپ هدنرتهعزانم 7 ةر واک مزال
 ۲ هللوهس كنوا هیسور تیاهنک ىدا لک د قيال عادلا هنن رلتمصد نالوا

 نالوا هدصوصخ وب كنول هسنارف نکلیدلوا بب هنست | الیتساوط بط یع رق
 یکی دتاراطخا هکلپرک مزال كمي ا در نت اراطخ امیج وب د یدلوارضم یتاراطخا

 3 اها كليا عف دیییرمضم تهجدوخا و تّعادر هساارضم هار هنزاومینهدام

 ۳ مورو لیتعع: »لب ر هج هیلعتلود یراطحا ی هعفدوب كنول هسار فو یدردى |

 . ملعتار زر دم ورب زک هرطاخو لایخ یسهکلهنلد ر ؟ اما بولوا هدامر

 كن رالمزسنارفددعدنچهد ولوا مزپ نی رومآهراسو باور عنج هوا
 ١ لاح هن رهرولس هلوا هلهجو هنیرللوب لون هنطیضلدب رک هر للو هددب 3

 ۲ لحرب هشبنوجما ےلعتر دش هرطاخزسانعمر هلل وب هرطاخ ۳ دالا

 ۱ ..یسلکا,هنسهراچیعفد ك هظ وحلف ترضم هل روصر کرد دوخا و دنا

 | نوتب نیسهدامد دج ماظن ك جەر وح ور 4 هملعتلو د هس ول یدرولک مزال

 ۱ ردق یرلغادلا هنب زوس كرازسنارف هدنسهدام م رق یراعا دروح رج نوت
 ۱ | قرح نالواسعم تیاغ كنولهسنا هد لصاحملاو × رداطخ كو ر

 یک هیوتلاب ¥
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e ۱نکل رداکد لب و هد زیپ هد روص ا روصق  

 ه رز وا یرب رب یسالکو ٌلرصع لوا بويا ا کا 1

 ردشعا ناتهب هریدقت هلا بحاصت نس هلج ید فصاو یدرات

 هد هم دەم هیدن اوب یبس كن هیضع ترصدنالوا هدنس هنسیر ۲ ۱ (اعیاس (

 هدنراقدلبا هنساځ نواه یودرا یرارکسعهج# هلهجو زکیدتا ناپ 1
 هل رام ہوش كنم را هلو عد یر داحو ی | هلغلز وب یرلم اظ :اوهطدار هل تعب 1

 هلا تدوع ید هبمالسارک اسع نالوا مرهنم بة اعم نب راقدل وارو هتد وع 1

 بوشود هنب رزوا سو درا یرکسعنوغزوب كنه هنرکده ارزو 1

 ناش ربیسودرا هچګ هچ دموعه هنب رودرا هجر لبدء ید هیمالسارکاسع
 ندنراکدتا عزوبدیدا هعینصر شابالا دصقق و رول هک چ یب ا

 یکی لواداتەدقدلوامرهنمەيمالسا کاسع ةهفد قوس ا
 یر 4 لا ردروکد عهد راول بنک یرکدنناز انا دا

 كندنفا ندلا دعس هحاوخ طعف تویلوا دعینص رب شلیاب ادصق تیفیک ول ۱

 هرزوا قلو ایس هرم یرلناب "طرف كن ریرمضح تلاندجشناطلس هاناش وشل
 توف دجردهن هدمها د هدلاح یجددلوا تلاجرب شلک هدوحو هل تعط 1

 نالوا بلاغ هن هیمالسا رک اسع كس ردقوبزوب هکر دوق لیلدرب هتشدلوا

 راسو یعشا هدنراکدتبا ماظن ح۵ قر لاب هام یرک اسع ھچک
 ردرلشلوا بولغم هن راولو ھم

 ردهدقلوا ماتو هدامآ یدوا رولاق هدیابسا رګ یدنفافصاو ( انما )
 اولا فرود. احد یابکتسا كب ابسا بودیا فارتعا موزا ابن هببسوید
 هب رفسباس-ا نکل یدیشعلوا راخداو عجتامهوراخذ ل یخ ر داتا لو

 هرابسقوج كب هروکه رصءرهرفس ارب ز زا باص شهلوا لاک | هلرلنوب زکلاب
 ردنده رغ باپسا جد ېراکړ كراسدنهم هدرارمصعوپ بولوا کر
 یو رادو مج هیوا دودعم نده ر ور بایسا زر دجاحو تفوو ۱

 قجتا بولوا قاف نسور اوسكفرطر & یوو اوو هل.تفو 4 تند هزار

 ۱ تالاب د3 و لوا قرهلوا رورغمهنن راتسورف هلهج ووب راولربصم
 1 ملسناط)-زوا هنب ررزوایدرازع | دیعننادنح هب هیرحعلانصوتاوداو ۱

 | یراق رداهب و تعاجش یرلفداوا شعازاربا هدفدراو یرلیرمعح ناخ |ا
 رود یول رج ندو یمتص قلش و نکن ی هج |

O TA aA Pe ۳ ۱۰۹۲از DIN کت کرک A 

 و قمتم ہی کدو ت ا وک ت کم م ید نا هه روس



 لا ی وکنوقلخو ردرطضمو بجومهدنل اعف ادوحولا بج اوںائجامکح

 6زوید را وب هدگ بو 9 هدداسف نوک او

 ب “دارا TT يشر 1 هدنعافجا كابا

 یراحهرزو ا كع | قلخ یتابیسمهدننفع ك ابسا یس هیهلاتداع طعفردطوتم

 ۲۶ ردو ۳ وب كن 9

 ا | هدنیفع ی ی دن اپساام ارعا قلح یاسا لوا ا

 ا تاتا کار الثم ردنعد ردنا تاجا ید یسعاقلخ یتشنالوا تبسم

 ا . یدولوت رو# ل هد ودن ادوهصوراقوب را هل سحب مصزع تادادعتساو

 اک اما ردنا ناجایسمردغابرومغت كقح بانج لاح ر هم هجا دق دلو ا
 ۱ _ هدهجرد ول طهفرد هلا هبهلا "هدارایسعا لرومعت هک اعود ددع عرش لفل

 | یزارن دلار شف اما 9 ردشلوا ندهبهلا دن زاح ت ادا قمر دغا روت

 ۱ | یراب تانحامارد باتا ىع كروت ن ناک هن هج زد وډ لاڪ دع

 ۱ تام دوخابو هد و ارام ۰ E ییبدروم دا قمامردغا ینو

 | قرف قن تایرج هلبا تایلک كنابکحو # ریدرتیا هدعاسع هنسلوا رظم
 / ی aR هک هل وش م هر یا عیب

 1 نوار Ey 3 ف رد هاوس اشا كا

 وف ییرح و یاعتهللا هدندنع تحد رش لهااما راربد رده زبم

 | تڪ رب ءدننیپ تک لها ها تعد رشلها یساروب *رولب وروروک یبشره

نشع كب ابسا تولواتایسالا باسم ی تانج لص ایا * ردرکد
 ام اهد

 ردرومآم هک ثیشت هاب امس اند ددل وا | رج هداراهدلوقوردشاک هدا قلخ

 ر î کر و ضیفالثمر دلک درب اس قلوت هن اېم هر دق هدن ود اروصو هدر اتساو

 اتات ,وک ایم هالرت ی جنا بولو ا یرلت رضح امتد وحول ا بخ او ندب ا

 قت رط قمروتوا هدب ودنا تعارز درت هسخو ر دلل وا بةزم هنناسحا كح

 هباغورفظ بواوا هل وب یتدیسهدامهب راح هتش ارد تیمور مزلتسمو تلاطر
 رصد لو كم هارایس فخ وفرك وردقوب ههش هنغودل وا هبهلا تیانعرب

 دةم زال كا تنشد هنابسا دفاک طقف ردقوحکیدلک هعوقو هیهلا

 ¥ بولوا 1 ۱
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 هتسا فص یک ناکرالادیشم راوبدهدنکنجنادیمنکیا نالسر ارب ی
 ید a نالو | هتسااش دنس ےک دم ) صوص رم نا ادب

۳ 

 رد
 تالآ كنادعا ید هدرانقو یرلک داک بلاغ كن هيمالسا تلم (اقنار

 ردیشانتندنفّوفو مدعلاعل اوحا ید یسء دیدم ایک یکی دع شرت آوذأو

 كم تح ردهدرلتفونیس كن یتاوداو لوصا ماقا دل و كن هب راحت رها ۳

 روهشع یلارف ابسورپ نالوا هدنابحزونه هدرصع لوا ناص قر
 ردهدقُنلوا مانایرلکسک | یخدندفرطر الاحو ردشمیا الار

 العلانیب یعیدلوا هدکهیا دیازت یلاسم هنوک ندنوک نوسلوا هنرولوانف

 كنه مشب تیعجج قلوا بولخهاکو بلاغ هک اعقاو ردندداوم نالوا ۾ لسم
 كيابسا هجلوا بقاعتمو یدامم تب ولغم هب یز ودر نکل ردن دنناش
 3 رولوا تبا ییدلوا نا و و
 بوش اشیرییادت كا دعا هدلاحیکی دریک هبمالسا قویس هن را (اساخ)

 رهوج كندیمالسا تلمارب ز ر.دقاطم هعقاوو ےک ییسعد رارولوا مزون
 ادعاهدب ورب دشک نشا كنفت و بوط هلببسح رک رحثعرسو تیدالح

 هب زهرا رازه دال یراتجوا بلاغ لاحره هدنر لک داک هب هکب هب هلبا

 قح کز وص هنگ اهلا ارجا نتعنص قاز اشنا ادعا نکل ردندداوم شو

 هماظتنا دوب هسرولشدنوسناک هب هجردوب هلنعنص ر رکا و هنو تداللجزار ر

 هرکاسعوید نوسلرک هشنآنامه نوسلوا هسرولوالصنرکاوردبا فقوت
 هلیا بارشا ییسادوم ( ةكلهتلایامکیدباب اوقلتالو ) هسروشلوا فی ا
 gg ضورفلابردن دتا رح یرلکدلکهدنا كولس هنکلسم یلدا

 كرل هح و هر هدوه رلهسلوا كجەدىا موجه ةعذد قر هبع اط یناوصو

 اردانرلوا هبا هری اکمو دانع رلتکرح هلوقموب رلبا مازلتتسا یتسعاب هراشتآ

 هل اعم هعف دقوح كب بويع نولصم هلغلز وب یھ اطر كيادعا یخددسلوآ

 یراروپ ولاق هدنفرطادعا هم رح دهان تیاهن هدنروصوب رولمزال قم
 ردن دانامصو شنلوا + 4 رک ید

 یدوحو الماکك ابسا | | ار زرذلک دمدنر ید هی "هلتسم یی دزاب (اسداس

 ىکا وا هدامرب هیلع قفَ القمل انی: یس وب لومه> كنابسمهدد
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 . یفتقرهو ردنف وی رب حانح هب رشک نون دلا کیت بر رفا ا



 لب یدینواز هنوز ؟ رب یر وطیرلهدقار وزد كتر
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 کرک كن بیدار زکن شیداو یسطباوا ل رک

 نرو مويه هل وب جد وزب ك ساک ید ره كرد
 یه واقر هبلوا جان هتلط :ناماو خص هئاب ولغمیدیل وا شع اتز

 ردراشتا ضازنعا هب ونپ رایضهب :ندنرلخرزم اب, وروا وید شما ر
 بؤلوا تدم هنس E SE E راح كنور یا

 نوت نوتبزونه كنب رکسعنالینند یر کب كن هبلعتلود هدنرمصع كوب
 ۋو درداکد اج سابق هتفو وب یز لوا ندنشدلوا شمالو التحم یاماظ)

 ۱ ا اور دشمرب وباوجهروک دم نضارعاخروم مانونزاندنراخروم هسنارف

 دا هنیذ بولوا یسهطباضو ماظشنا رک اسع یبسلوسلا كن هبلغورفظ
 یر ره كن همافنم رکاسع نالوا د دج ماسظنكلس مظانم هدرز

 عالمودآةنم یکی زوق هدنروضح یراطباض نکی !نالسراررب هداحهه*دصرع

 ری اتر رک راک لینک بهو رب قرار
 ورفرمسو لزن هوش تندنسندجیسادعاهیالسارکاسع كفصاو ( الا )
 (ةهکحلا ) ار ز ردیفانم ه هیعالسا تاشو ینالخكمفاو ید یسیذرغا |

 ىج ه اراب هتشیا هعساضتفع يرش ثیح ( دجواغا اهذخا نمولا ةلاض
 رو نم كغ راخداوعج اسا جمال یاو

 ۳ هر یس راهی ره هنوا نانا 6 ونه

 نیکو ہدکد ت اراطخ او ضرع ی هاننلاسر ترض ج یابک ان یراترم فح

 نکیآشفلوا تب اورندسرف لها نالوا سوحمو شمالوادوهشمهدناتسپ رع
 رابعا لز تاکو ردسرد كوب رب هتما قلر وپ هدعاسم ندب وبن فرطاکوب
 رک باخا ماطر نالوا شا ذاخا لک ام یب هب : رکدعتاصص قحا
 رهف عيكس رات سضحییات د وج ناطاس لامن هللادمحم هک یدبا تۆو

 ی ودنکه لوةموب یدناواریهط زت اود ضابرندنرادوج وشول رانامرهق
 تاینسح هنس هذ ت افص لر بیک شود یتتعفنمو مخ كنلودو ن دو ناج

 یو فا ناب یاملس نما وری ویکنر

 4 مو



 هل طب ر ههدیدع نیئاوق قر هلبعارب توخا هطبار هن ران وقر هو
 نمکیدتا نایهدهمدقمو شلوا ارادت ىس همزال لئاسو كماظتناو
 روش لب وب ندشنهدلوا ریتم رکاسع هدا : وروالود تقولوا هل

 ىس هلماک خو هیس نوط هاند هک لب وهاب وروا هلا هملع تا !ودهلر س

 لر رککی قر هلو | لتتم هیلکلابنیناوق وب لبا نامز رو رم یدیا شمر دتا لست
 جرخ هدنسوشراقادعاینوب هلی رل هسا داخ اانابحاو بویلاق یداحناو ما تنا
 زولاب ورواوراب داوار داف رص هنهبلع دیلعتلو دنالوا یراتمن و بوی ]
 هکهت نب رلیدنکب وقاب هنماظتناوداحا كن هيعالسارک اسع وربند هنو ا هسا

 هنوک ندنوکر انا یدیاراشلوا روبحت ه داجا رکسع مظتنمقرهلوب دلا هدلاح
 دیهسهدعاملئلاب هل ام یجدهیلعتاود ارظن هن راکدلو رابا یب رحزف
 یکسا همالسا رکاسعنکیا مزال كا ثیشت هدیدج ماظنوبتفو لو اه
 دایقناو تعاطا نالوایرلسر د یکلو | لاو ندنر لک د | باغ ید یب يک

 فصاویسپرنک كراناكوب هدراکرسهدنفو لواو ندنراهدنوتوا یس 2
 ردشلک هعوقو رات ره دجوب ندنرافدنلوب هدنلقعیدنفا
 تقولو ا هک ید ایشان ندبیسوب ځد یتیب ولغمكنورتبیلد هدنس هنس تورپ

 نوت ځد هیمالسارک اسعوشمهریدشریا هلاک یدیدج ماظن زونه ول هيسوز
 امنور هدرفرط مزب هبلغ هلبسحقلوا شماغ | باغ یی راماظن یکسانوق
 *دطباض مز وندنرلک دتلوراب |یی هب رحنونفرما دعا رکصندنا یدیشلوآ

 مهارب داماد یزمسکمک قوج هقشب ندق دلش هل ت هتفر هتفر هسی ازم هب ر

 زود 4 یدنو ص قانت یس هبلص ا تب الص كن دیم الس | تام دلتلوایح كنب روداشا

 ندنراک دنیا عياض نس هبعا دوراکذا كارکسع نالوا یر هبلصاتفصبوتوط

 یناناسکسق >یدلش اب هغلوا انور یراتر وص تع ره هد هیعالسارک اس

 یلارمج هبسور هدنسا رک لاتر اف هدنوشر افی ےکاسا هدنس هب راحىم هت

 مرکأر دارس ندفرطر هدلاح ددل و ارکسعكيب ىدىنۈاەدنتيم كەوا

 هدنر لک دتا قیلضتو صحی کو رب هلینیع ید یا یاخراتات ندفرطرکید
 رکا اصعهب رکتفتولوکتوسنامه كم رۆك« دنلاح هک لهتیتسو دنکص وجنامو
 تلود نالوا بک رم ندرکسع كرب یللازوب هلکتیا موجه هنیرز وامالس

 زوب هتشبندنامهمو تامزاول هج وب بولوا ناشی رپ و مهنه یسود
 رکسع كي یللازوب هکوبلاحرایدقارب هب ولهیسنور یخدبوط دعا



 دو یک اس Es ندننيفلت تداهش لک«
 وا هن رکسعتئیهرب هیعالساتلمارب ز ر دیسهیضق تعاطا ءممالایوا
 یساسا كن هبلغو فظ رذرازومًآم هكا ناجلذب نوا هللا هک یالعا
 از ااا كندا كن ر دقو بووا ترابع ندتکرهرزوا قافتا
 ۳ انب رد رص و فتقوم هک ادایقناو تعاطا هنن راطزاض لاح رهدیجد

 لب وشر د نع دابقناو تعاطا هناطباض یس هلم ی جر كنم رکسع ملعت نف
 را طیاض یس هیقیمحبایسا كز ےن , رحاکترح هلا و كفقوتورخ او مدقت

 محو یراقدلوارومام جتا سهنیظو لر اسعدارفابولوا یش یکج هل
 الخل رهاظ کر ولوا راهب وصنم هجن هداغو جرطث عطور دنکر حو تاب“
 , رح ییافدولشموب رواک مزال كمرتسوک یتروص ی لر اک اذف قر هنلوا تک رح
 هغد دوب نوا نکم یعالطا راس پولی تاذنالوارکسعرس ی جنا یخد
 ردا فقون هدابقنا هلیمامته معالالو ك رکا سعاقلطم كاا رجا هدب ونشود

 رکیدکب هللا ماتدایشلا هت رها كثب ما هیظتشم رکایع هتشا و
 بولوا كع درک اسعنداتکر ح كرد اداضتعاو داهاطر رو قرارا

 هيلصا ةدیجلئاصخ كن هی السا تلمو یسانعم كنشدح (غوخانونمولا)
 ولف تنشنو هک قرفت هل تروص قلزمستعاطاو تالشکربس هسخوب ردوب ید
 هد ار اودا اوت همالساراعش قلوایدّوم هب هتفویداب

 ماظتنا لئاسووباب-ا ك ارکاسعوللثم ییدتا لد هب رح تاوداوتالآ

 3 رعلاةرب نج یرلادتا مارک ادصا ر ذشاک هدا لد ید یطابتراو

 اراش هدا هب راحهرزوایلوصا رفور  هلهجوینیدلوا یرهعدق تداع
 هرزوابرح فص دل اعم هنت رلا دعا هدنر اکدتا داهج مرع هن رلفرط ماش

 كب« ر راح هله>ویرلقدلوا ولام وب 3 الوا بولوارومأم هتکرح
 بوی ارارصا هدنرات داع یکسا واد ردشلوالرروکطقف یدیشلک یوک نغوج
 كلام هدرهحردرلارانهد هدنف رظ تفوزا هلب اداتعاو مارا کنج فص

 ؛رو طضرادم كن هیمالسارکاسعتقو لوا رطدلوا غظمو قفوم هند

 مصعنکل یدیارلنا هیظتنم رکاسع لصا هتشابولوا هاما هک یماظتاو
 راح ی هیمالسارکاسعندنشدالنناب هغلازآداح او قافتاوبهگ دازواتداعس

  ردشک هثوا ثشت هللاسو ولردرپ هدرصعره نوعا قعوطهرزوا هو
 هز هترواددعتمو یظنتو بن زینب یر« دن وان هیلعتلود مکه نن
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 ,دنکلغ ر الوا عماج یسوفننویلمشپ زووا یک دسلا هام نوسلوا صصخ
 یکیدلنانام كياراسم یدنفادوخا و هلتهجن وبا ترورضوراقهلبوا

 لانا رته رل هنا صز مخې دلو |هدن د دص یر هلو ا لصاحند ههب رک ت روص
 نوازکس هاهناذناهن قرهلوا لاحم ضرف یی ونس هدع كلافطا نوا

 كتنهدوحوم هم رک سعءدمطص ماکنهكنتلو و ها رفهک وب لاح بولي هلو غلاب

 ندنک,دلبا نم دخ هنسیدب رفنو و ندنتبدلوازواحم هیت ا

 لیاه یسوادا كنه کی هيس تبهر هل و هلعحوح كم نوا هد 7

 هنحم یرللوا هدنراسا لاح كتسهعباب وروا لود ,لهلک * .یجرولبن هلو
 هنسهرادا لوصا كنتلودهیسور زکلا كنسبدنک هلبایسهعلاطموب من

 اعفاور دی وق هنادیم ییغدلوا لفاغایلک ندنرارناسو فاو هب رح ضع

 | نکاسهدنر زواویْما راک ا هه اضتقا یم هیلخادنین اوفكناهبلاراشمتلود

 رانارپارب هلیایارا بولوا یربساو الم تلم ناک دازلصا راولی وک نالوا
 یهیماظنرک سعادت | نکاروئلواارجا یس هلماعهلوکهدنرافحوارمشو عیب ید |

 تفورب دز بوبلوا هدلوب وب یسهرادا لوصا كنیرالوداب وروا ندیاداجعا |
 نالوا شلواباب هجرف «درانامز یکسا يد هدراروا وللثءییدلوا دوجوم |
 ندودنلوا عفدو عفر هدرلمدعم هنسزوب جاغ ندنوب يلوصا یلکیهرد ||

 و هب رکسع نمدخو ردشلوا تب رح باد لخاد هلجج یلاها ہرکص | |
 تليه هلفلوا همتحمو هرخاف تمدخرب هبلع هانب و ینلطذاحم نطوو تامو ||
 هقاط اساوانزادلو هل وا پودا پکر تنها هدب رک دوب رھ ىس ەعوچ |
 ردقو جامتحا اعط |

Cl) |هبا انادهو تاق وشت هکلپ نلناللوق هللا ت د هیمالسا رکابسع  

 رو هواشغ ادانساقل !میمتعاط او کشک سه دیم الس !تلعوب درولی هلباللوق ||
 دار !هدنتنروص/نیسح و دنسر كم دفا فصاو یر هرکصراب ریهکیعقاولافو ||

 جورخ هعف د دنچو شلوا لتخت یت اما ظذ هل وب نکل ید اراش مر یک: لاح یکی لبا ||
 یلعییسهعمد قالخاكن دفن اطرب شمل هکل هيس ضفة يطق ناطاسلا ىلع | ۱ ١

 رافكلاىلع ءادشا)زمرب ولا 4 هنندتیج كع اوزع هب هبمالسا تلم موملا ||
 هدن  ءرهاط ترطف تان هیمالساتلم دیه اجا یسدع رک ت یآ( تا ءاجر ||

 لوا هدنرانب بواوا رص و یفورصم هبادعا تدشو شطبنالوا زوک مع ||
 زتسوکنتروص قلزمستعاطا«رمالیلوامک لک در متسوکراالصا ندندش ||
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 4جوو هتلود ووما تدمرب یلاعت هللا ةباثعب بويع اتوف هقیقد هدرارقدبا

 راى ىكەلكەدۆجو اهلایکب تایسا هدر دقت ناتو هاب دقت 1

 ) تا یقوسهناتسودهدهرهاظت رروص كن ول هسذارف ( هيف نام یلاانمح .ر ۱

 شندخددلوا تافآو ربذاحم مزلتسم الجآو الحاع ناشام ه هبگتبفیک

 ایفح دصقعرب لاح رهب بویلوا قلتسود فرص یرلضرغ هدءهداموب
 دلو زباج دافعاهدنفورپ حه هباراصت لودو هنکیدنا راکرد یقیدلوا

 وا قلوا ندناسا نوب امه ناو د ناجرت هن رب رعت ك هيلا یموملازمج یتیم

 یدنلقهداعا یتاکرس هل ارب رحت باوجرپ هدننیب دیماهلبا ساب
 هدنن عالطا هنسفخ ضرع نالوا عقاو دیهاوخرخ تروص هلهجووب

 اینم : یراتماقا لع هلرامح هنل و هكننیعمو نل صحن الوا رکسع)مم ¢

 ع نسدطا كم رک هدقدنلوا لاوس ندنسعلب اهمسذآ و ینیدلوا شوا ۱ ,

 فا هدنراخب  دلکشن ناب ن رافدلوا جات هلع یلتعسورب هل وب و ن راکدتا
 امر دو وب هد هنسید یعزکب كردنا لافغا یب هلع ِتاود یرلکدلبا گز

 سوو یس هطاد: رکن الوا لی هناواریحسو م هدب ونلوا قالتاناحو

 و یدلواناباغ یرلو دلو اهدار قلق ىراتتكلم 7 همت هد ودنا طرض یا

 !بولوا رزم هصحو ردد نکی ر د غ و د ناه اوشرخ ند هدا

 ]لیصح و ماشا و ديف دتسف رگ .ناحولد زا هب رکبسع ناهاظو هیکلم

 وبماتخهدا ارودیتادافاهصالخ كعصا و#رلب دلوامادقانهادهدیجر هداپج

 ۱ زوسر نوعشم هلن هفیته «یااضةو هفیعنض نام دعم یس هلصم "هل اعم همش ا

 الو شمردشت.هدزهناخ حب یی متم رکاسع كرولا, وروا (الوا )
 کر ندنراهعبت نالوا ه دنراسا رک مو ندنارمشح بسنلا لوهحم و

 ۱ هاو دوش ته ورروا ةلترافسیک, یدنفا فصاویسهیعا د یراک دانا
 ره وب هدنساوعد تامولعم و قوفو هثشرهو شعا یتراظن دیحزاخ روما

 هایمان لهج هدهنجراخ روماو كچهدا ثار !بیع تاغ هتاد نالوا

 ا صنسکبب واب رغ شعب رب ییدیدهناخ ےب ار ز ردهدامرپ كح هیانا

 ع کن هموق رم لاح بولو ازال صوصخ کیا هی رتو هظفاحم بولا
 زیپ ؛ تاموح مع هک هتوط * ردعوب صا ایم كتشدلوا نو

 ۱ دبت ۴ ار دونج لافطا نالندوس هدرانوب هرزوا یساسایی نظو مه رغ اا
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  1داهجومنتمو لاحت یراط رو طرض ترم تدشو فر
 ةدن رلکح هل هوا ماد سا هل اناطعودیعاومو ارغاوقب وشی هدا* و

 هلةلوابولغم هعفدرب هيمالساتلم ارظذ ةنغيدلوا عنو یفتملوقع < بابا

 وباکتو ورفرس هل*"ندنسنج یرادعا هنب یب هب رحنونف یرلف دلوآ قول ام
  ۳یر ولغم كن رکسع هیلعتلود هدرفس ةهسنگ و ردیهبد سا یرلکح

 وف كنادعاویبم هتعد) وا ندنرلناش كن هیمالسا لود رفورک هدر و و

 نامز رهو لیلف هسا ی رکح ی كحاردتسا تولوا یان ندنز هیجاردتما

 هدرام اکنهیراودل اب كنهيمالسا رک اسعو ردلیعس لو یراجی

 یرلک دلیالامتسا مویلابقیلوا هنوکر خآ یر هس رحتاودا كنادعاخد

 یوس هن راحمارده اطمهن رحدعاوق ىراس ر تاتو هوا هفورع«تاودا

 راکنا یب راک داک هلو مرهم بوشاش یزببدنو بیترت ع و هدنوخدهیعالسآ
 یوقوم ترصن مدعو ترصنارب زز د دنهل ەت قح دارا تک
 وش ردقلاح کو یرادامفتعا هسا كناراصإ للم ردتدحا یانح تنشم

 روماكنب راب ب اح هلا باهذ هنکلسم كت هو رفرب ندایکح رانو کندی

 روما د برحلاوحاو هن راق دلوا هدنعز قمالوا یخ دماشاح هد هرج
 رونو یوق فرط ینتق هدهب راح بابسا كرادت ینیم هتغیدنلوب ند هبزچ
 هارکسع نحر وت وک وکر یس هنسیرک !هکوبلاحرارید رولوا بلاغ عد ج هوا
 بت م یاعت هللا ةداراب هدقدلوا لیاقم هب ادعا یراترمضح ناخدجشناطلس

 زنک كمالسا یود را اوشو ناشد ربی "1 اسعنالوااهن یتعمو

 هب رحیسهلوقم یجعلاوف هرق زس السو سم اظن نکیا شنا طبیب رال
 قجراص> نالواعقاو دملا برقویراکدبناشررقسودر اه یک هلترشایم

  arترص هلا مو بات رال ح وق € و یرکسعهیلع تلود ید

 قیب یلغمو هلاک كکنجبابسا یی هبلغنکیآ مولعم یراق دلوا قذوم هب هک
 بابلا یناماضرولس هلو ازا هح كع او رع هنلاع> ا یناص من كه رفستاودآ

 هدیسر هلاک هک دنیکو هدامآ دج ماهل ی دوا رولاق ىلع ثبشز هنابسا هدرهگ
 والثم راناتلوب درام ومر ارات وا تنطاس نااغرفراک ذه ةلالا ردهدشلو
 زاسفرطرب بوی | یس هلماعم ( اغ بول فو ىلع تو هبلع ئا هرگیدگ
 بولوا قغتم هد هیلعتلود ماهم هب دانو تشعت قرهلوا نیابتو ضغابتداوب
 هرزوا هجو ینددلوا رومأم ندنو امه فرظ مظعاردص سومخا ی
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EEرحم 5 دام ا دندج رکسع ام هنن رلادعا  

Oاعلانصضعب نالوا شلروت ی سیو  
 هلوارجاعندکمرب و باوج هنسادعا هیلعتلود هک دلبا تمه هنلیصحت

 هنصالخاو توفصنالوا راکرذ هب هیلعتلوذ مدقزا كنتلود هسنارفو
 رادقمر ندهسنارف هلغلوا شلرب و تصخرونذا یناهذ هموق رم لازج
 هے قازابشنآ نالوایتوقو هبلغرادم كناراصتلود توروتکر کسع
 ابو یرارهتساو تناتم لئاسو ندیااضتفا هدنراکنح فصو عالقو

 ار هربچځو ناواه عنصموراب وط داج اونو هکرکو ایب مضو برح میانص
 هحرک تیفیکو بودا لفکنو دهم هکمسوک ینلامعتساو هغاصا قل رط

 د هسرارباغههنب راداح نالواریکر ارق ةطاسو هل اولو تسمو ةلاصا هلن اول هی

 وار ا تخاءانب هن رل بو توفصنالواییحصو یعدق هب هيلع تلو ددرحم
 دلاحښیدلروپ تبغر هتم ص هوبثانالو اولتعفنمتب اهب هیلعتلو دو ىج
 e یاجویرافرصم ندباباجما ءلرارسنارف یکجهروتکه یعلاب
 هلفلوا شوا میرمصنو لیصفت یکج هلک مزال قفلوا هرک ادم هرکصندنو
 هن رزوا وب هدعب و كملببیراتتیقحو تیفیکه د مالو | كنب رک اسعاب وروا
 هدماقم وب یدنفا فصاوخروم هلتمج یفهلوابسانمكادبا لئاسم عی رفت
 رو : وار رګ هدرا ز هلمحو هض الخ ندنفب دل وا شع | دیو طسد هلصفم < هلاعمرب

 اد وز ارنحاشک نمادندکک و د ناق هدرهاظیراصنكولم هک هلو امولعم

 ۰ . .ردراشلوا زاس هراج هنلوصح تاوهس هجورپ كن هیطع تعفنعرپ
 بت امزاول قنورپ و نوردوانب صوصخ لحتررپ ی هک هل وش

 ع, - ی
 زیاد« دمی

 ۲ ی دوی 7 ا
 یداناعر نالوا هدنرلتکلم راردب | حظنت ندرلنوب یی رادقعرب كنب رازکسعو

 ملعت بوریشود راهدآ ندرلنا اضتقالایدل قردلوا .دنمکح یراتشم دبع
 سا فثاوطنالوا ندنس هلوقم صاخعالذارا هلن وب زرلبا هب رتو
 مالسا یرشاما ردلسم یکج هلی هنلو |مادنمس اره! تعهرزوا لوصا
 یراراشحا نانع كراندا زار >| فرش (ةوخا نونمولا) هدب ب ول وا یقرشم

 هد هسا لسم هب دبعالسا كولم نالوا قفاوم هغ رش عرش یهنو رماهچرک |

 فو



۶ 
 ارتشا ها لیلق نمنامدقم نر هلوا یر اط تلف ه هلو ادتم بک. هلو ار افت

 یسایحا رارکتكتعنصوب ندنکی دلک هنلواتخورف هلیفاعصانالاراباتک نان
 هرک اذلابهلما یدنفا دش ار یک لکبام رج ییفج هوا هلرجج تم درب هب هیلعت و

 طورش ضعب و كلرب و ندزهرط یراصم لر هيرب وتل هر یزیه بد اچ
 هرزوا كلروتک هنادیمهنبءروک ذمتعنص قر هنلواطب ر هنوامه اقوا هل 1

 تصحخر لیصحت هلعدقن رب رقت هعطقرب هب یلاع باب بور و رارق هډ زه
 | هلا اتشاندهروک ذم هکر ت یضارتلاب یهروکذ متاو داو تالا هرکصندک دتا

 فصاوئلرکو تكنب دف دشاردلرکی ح بانج دبا ترشابم هنسارجاو لاک |
 هند دت كن هعفان هداموب هکنوسنیا روکشم یب رايس نالوا دباب وب كنیدنفآ
 بیترت یف فراعلا لوصاو یرلخ رات یرعو یم ید هرکو ب هلب ر لغات مھ
 برحنفو منل نفندنناغیلأت كناذماننابو لاشرامو هیفاکلا بارعاو وذرا
 ىر هجرت هحاللا نيناوق نالوا ندنتافيلأت كفلوم مان هکو رت هلل زهلاسر
 | مباط طقف ردشمأوا لیثءو عبط اغود نأفس فینصتیف فاعلا لوصاو 1
 ردشمام هلیصاب مو ا یک یرهعصب كن قرم حهارپ !نالوالوا 1

 هنوکر ه.دیهلس رود هلهجو ین هلو حاضباورمشهدنلحم هرکصدنوپ ام
 هلسراظن یدنفا محرادبع هده ص ییادنلواتبغر هنح ور : كندعاداوم

 ۱ قرم وا عضو راهاکسد هد ناخ هرج و هدرا دکسآ بولیکو دقورخ ندب

 ردشتلوا عبط دفا بکر دق شبق

 هدنداعسرد هروک ذه تعنصقر هلواداشکر له ا

 ریست خ ورشم لاونمرب هدنسادتباو شلوب ین هجرد نالوا نمدوهب رم ۰

 لثاسولل ) ارخٌوم هد هسا شنل وا انسا یراباتک مالکو هقفو ثیدحو
 هب هیهارتخا لوصا یسارجا كعبط تابلع هحعساضتفا ( دصاقلا کک
 عیاعیخدهروک ذم بتک هل انثتساوب هبلطال اعف كر هلل روک ينيدنقوط

 ردشلوا دیقتسم نا نونف ق بوق ۱ ۱

 . < یکیدلک بوتکم نددبایب هسنارف یاد کیک ےل >
 غروبناسفول یسنارومنوم قو دندن ر للا جربت عمو ن دنس ابرق! كنهاش داب هسنارق

 هعطقربهب دیلعتلود هل یکسان وذأم ندنبناج ىتاودەدلالخوبلاز
 یرلپ دهتوزواجتهب هسورح كلام كنساعص هيلع تاودهدنآ اف بوردنوکر

 ندنرللافشاو تالابع مدع هب هبب رحنونفلیصح كن هیمالسارک

 فرا



 ۱ جم ی ها اروا راتدمادا درس 0 رخ در
 ۱ مال وا لطعت ارلھاکتسد ,رهدت ` یاثثآ هدنفرط هموق ره "هنس هن ۶

 | ےھاربا هدعل #3 ر ال تر دابم هنعمط كي اتک مان : رابکنلا ةف

 "هدنتش رات(۱۱۶۲) ویخ راتناغذ|ینیدلوا| شل ا هج رت ن دنا سل نیت ال

 دجو ع روی كن هداز یو یب رغدنه
 ا ارا هدعر ویسافلخ نشلک كن هداز یمظلهدنخ رات( )و

 او یماغا هج كنىبلچ باکو یراباتک مان ا و مالا

 و ارعوهدازیلجلیذودش از راتو ۳

 : ردشملوا عبط یروعش كنهرفو یخ رات نالوا ر
 - رمسلا 9 رربدت | كحیدیقورحزسدارف یدنفآ ھار ۱ هعشد ندران دول

 ی هبرخروشر هدر و یسەطر ا

 ی یخ وه ناو هک /
 e ۳ را

 7 E یدیرلاطخ و وهس هس ندفدل وا کم 1 فورح هد هساآ

 و دن ]وب لوغشم هلم ا هیکلم ل ااش اسم صا هہلعتلود: هدک د تبا ت نافویخدوا

 ارو نم تفحص تویمهلوا تقو کا ددو انس تب اا

 رڪ ااو * یدیشلاق لورم نوت نوش ورود هم ت نا قط

 3 ووو هلی الاک وپ هدکر ان اهد هسد دنا دوجومرلت اد شوشسفم صعب ندنس هلع

 وادبدجتو ایحار ارکت هزاع بط هدنل الخ هموق رھ * دیس یدنامولعمات

 جا هب یدثآ فصاو سا ون دصعقو هللایدنفادشار یعکلکب یتراظن
 ./ ردشلروس

 2 دو تا كەر وک ذم د هدانناوب هکر بد هدماقم ول یدنوافصاو

 عاد كن ا انشا ندنسهکرت كنبدنفا میهاربا موح رح رازسنارف ضعب
 هل es هلدلک ن رازه هدقدنلوا عاعسایرلکدشود

 e ااذهات امز ق هقشدزدق دلوا اوران یسمک هللا بناجا كن هلج
 ِ بنک خاسن انضر ولور ذعتم قلو رفط هابرا ورسعتم هلم ر وصد

 ج E رشا قوطزا حراخ ع ا



 سورگناو نالوارهامهدهبضان ر نونفتقولوا هقشب ندک دنا ورتی
 مدتمو کزو نفرارهو دنمزبه هک یدنفا مهارا راحت نالینبدافا مهار
 یلاعهاکرد هرزو اقلوا تافاکم هتتامادقاو تمدخ كنسو دنکب ولوا تار
 یفورعموبد هقرفتمهاریاهلغارویب ناسح ارایه زونطناستط هلیغل هقر ت
 | ینیدنلوا هناعا ه ودنک هدقدلحا ثح هلکنا راد هعط ف رد دو
 | نف هلکغ | هدافا کج هلسوتک هلو ندهوقی هروک ذم تعنص هدنروس 3

 هللا عدعت هاش ا اداما دبوا ادلکهلاسررب ولقلق دال اد هناك

 ۱ رباسو تئیهو بطور راد و تل ادعامندنراباتک مالک هدف و تب دح وراس

 ٠ امدقم هکنوج هدنرلک دنا اعدتسا تصخر هنعیط تل رلباتک تگ نرو

 کمان هوا راک چر دنا ۰ نایشفلوار 5 یداحما هدنداع-رد كنەنصوي

 هرانهذهدنسا رجا تاعنصرب روهطوت هل و هدرا لوا ید ەرکو ب ندنکو دیا :

 بحاصردصویمادقاورارصا ك دنفا | دیه هد هسا شک ناو هد

 نان و مالسالا میش دنا الخ یسهن- ( ۱۱۳۹ ) هلیسح یا زل او بک اذوفت

 هناغلی هنن رزوا هروک ذم هلاسرنډنراقر امرء یالضذ راشو ی دفا هلل ادب ِ

3 
1 
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 دعطق رپ هتسا رحلت هروک م تعنص یدنفا هللادمع هفشپ ندقدلزاب رل ضو رقت

 مالکو هتفو تیدحو رب تست اصدتسا هور و شمرب و دەس ما یوم ٤

 a ا e هل >

 قدا شارو

 بقیع روصق زب ی لا ارس یه بو 4 |

 ی یرلم او فورح رظذ یب و لاعا یهمزال تاوداو 4

 ی دیا یح ا یس دضاق لوبناتسا اقا ید نوعا ۳

 ی هیناب لوزعم ندهطاغو یدنفا تبحاص هداز یرس لوزرعمندکناللتس

 اھا بولواروم ید ذا ی ببوم یس یس ناخب ولوماش اب مساقو یدف ادعس
 یرلک کج یدنفص هدنسازتشا هدولوایموززدایزلاهب هبلطهدتسهتس €( ۳۷

 یس هه ره قر هناوا عبط هرزواقلوا دیلجم ین قفل لوقناو ندنرااتک

 ادب تک تک رسما دیک رنو او شور ۶ رشد



5 
 خوب نکل داره ا هتنمالرا ORES یعن ۳ ۱

 E یک نایبص سان مارش دگر دیس وب راتاو یر یاب

 هل رللوا ش 8 هدنا تکرح هني راهیلع یدنک ك رهيب یر دتا توقف نا ۱

 ح کرد نجوا بحوم یی دیطمفانم هن رلود ک قلخ ماطر هلاک رع ۱

 هدهسا راشعسلاح یخ هکغا عنه یتسارجا كن هعفان تعئلصرب هلن و نالوا 0

 و هک ندهبدلوا شعا قلعت هیلزا دارا هلاع نا رع هدر رصعو |

 + تامولعمو فراعم ید هلل روهظكن و و شمار هژوا عام دن روهط ۱

 عا تولوا سر هدن داع سرد ادتا هب هروک ذم تعیمص هد هیقرمش تاع ١

 کاناکو مع هحرکاو * يد ل هنل وا ترشابم مرگ دی قوحكب ۱

 اویلطا) و ( نولعيال نذلاو نوا, نیذلا یوتسنله ) هدنفح ییئاضف

 قمانوا طالتخاهلبارولاب وروازونهراتقولواو هلیساضتقالاعو تقوهدهسا |

 لر هم هل دیک هنس هی رط (نیصلاب ناکولو علا اوبلطا )و كرەيمهلدىا |

 ۱ هلتسلوا ن شلو هدکمدلورلبا تولان ارم فا ey E ی

لک ه هرکصو تولوا علاش هدق رط ره
هنافور = كردىا تراهم تابا رلن

 د 

 ۳۵ هلیصوصخو شرا اک ٤ هجتر» هروک ذ ده تعنص بور و تک ازو

 بو ایقراعم باا لوبقمهدان ز كب رلد ۳ کن الیصاب دک اک هدیرلح رات

 ۰ [۳ ا ع اك هز اخه هقرف ر ندنر اعا انا د ںویم هدا صعد

اقرەلوا ندلسفوت دی
الو تر اء ندهد و دوم ضصضاغش

 1 ام اطخ تار ن

r. 

 ۰ ردشمالافرشأت نادنج هدنناکی رک كضارغا باحا هلوقموب قردلوا

 هلن وب ارظذ هنفیدلوارانآو ثیداحاوتادآ هج وب یک (دحلا یا دهملا نم علا
 نالوارادم همولعر اونا راشا

 قلو بش تعرمس هللاسو
 و تمذ هضد رف

  1 هرس هویود ( رک« نھن یا موق ناسل فرعنم ء) هلی

 هل وب ندب ااتشور هلبافراعمهعسا نس هشوک ره كلاب وروا حورشملاونمرپ
 ̀ ردشلوا لصاو مک كي هب هیقرش راطقا ت یو راشو
 فورعم هلکع د مک هکر د هلهجووب یروهظنیفیک هدنداعسرد

 ک هدنفا دین لغوا هدند روخآم هسرا هلترافس یدنفا دم نالوا

 اوا مظعا ردص ارث وم پولوا ندنسافلخ یلاعردص "ی وتکم رلتقووا

 شایا دھات شم قعفانم كتعابط قر هئاو هدکلرب هل ردب رداشاب لیعس

 7 ك اە 010 فر اعم باها منن ووت اعسزد هللا



 ام

 ( رفوشناژ ) نالوا یلغوا رس نالوا ش صابر اد 5 2
 ردشلوالالدتسا هنسلوا شل: اتافو «دموق م رات ندنکیدل کک

 رمشتنم هب هراسدالب ح ورشم هج ورب هروک ذه تعاصم و

 تدم هدهسنارذ طءف ردشلوا عباس هددسلارفهدعب و هدایلاتاادتا قره

 a Ea حاور هدانز كيف رظ هل

 هه هنب راشتناوجاور كن هروکذ م تعنص نکل ىدا مدآربرادغو رت تی
 یدیشمر دنیا ترشابم هبتک بط هلبلج یشکج واند سانام هک هلل وت بودا
 كراطاط> ر هلک لاخ هنج اور كنسوزالا هل راشناكعبط تعنص هح رک او

 ]| بر هصوص2 مفانمو دک ی رلطاطخ سراپ هلی هظحالم ینج نق وط همه تم
 یشان ندنرامت ادا فاو كب رح ننییاها بود عدقنوحیجر : نوا

 هلبا قازابرصم یخد ییینک حواوب بودبا عمحم رلیصعتم قاط هن
 ند راک دتبااعدتسا قیرامل وا بیدا: كنب رودنک هیس كرات الرا ا

 رب د ندنفرط تنمالراب هرزواقلوا هرداصمیاوما كرایج عصب تقرا

 هنسهباجو ظفح حانجرب زیعنصوب هیلاراشم لارق هدهسیاشلرب و ۳-3

 تازابتما ماطر هزلنا همش ندک تا صالخ ند دطروود یرلعوق مع ل قره ۱

 هعشل ندرلبح هعصب جدی ول یه ءا نوا نالک کصدناو شهر و جد

 هرکصندناید |شلب ااطعا راز اتما یلیخ هلس هننرهرباس همدخ و هنب رآ 3

 یازاشمایرلفدلوا شهر و كنم رلفلس یخدموسنارف یر نالوا یلارق هسنارق

 هدهسیاشمهاورلیا هلبسهدای زهروکذ متعنص هلک ادیب زت هکلب وقیدصا
 تازاستماوب هنن رزوا یرلتاکش كنم هجاوخنونفل رادان (نوب روص)هدسرآپ

 لوا یرلباتک قج هلیصاب نعي( روسناص) تقولوا بوتلوا ربیغتو لی
 ردشعلوا ذاا ندلوصا ننیعت شنق هرزوا كمروک نرو 5 ِ

 ندناهد هیسور بولوا عياش هدنخم ران (۸۷۹)یجد هداینابسا هروک دع تعنص

 ` ردشلیب هال ەركص ەس زو
 هددسلا شمروتوک هعونصم یقورحیسا رب هدنخ رات (۸۷) ید هزل لک

 هلنا هرکصو ردراشلوا نام یناطباضو ماکح كناروا هنسارجاو لات
 هد هسبا شقلوا ثیشت هنساشنا هناعبطر هدرهشمان (قب ورون)ندنرارهق

 a sS ا

 el 9 نا طب وب ویدیروئاوازر و یسارجا اس



 نا ولو ارا E لا ندعوتضم ورخ
 ك ۱ كەبە نفى هنکیدملیب کو دا ندشلسف یسعنع د ارنوب یعیدلوت

 .i رولک مزال قوا دانسا هغروبنتوک هثب
 قو ۰ و لسم هك ذرب تكسکر ھ عبط ج نو عفان ةسلأ لا هل

 ش ,عبج رات اور ضع واد شلو یراپ رع سلدنا ابو را ولیج ادتا

 ۳ ردشمامراو هوس "دحرد هد هسا

 ۱ ۰ هو عین ضعبلبا فورح E تب EE ا

Uk E4 رز ) مون الوک ره د ات و  

 حب د تعاصرلیضءب ويد شمل و یرهرک د دب توعد ع وبطم هله وول هدراز

 داحاندنکب نوت نوت هد هسا لکد رع ول ء٥ یلص تو شع اراو ید هدلئاوا

 تعنصنالوا هدلیاوا هددساا راک د رولک مزال قمالوا تعاصرب شخلو ۱

 دفورح لیلحو بیکرت قرهلوا ندنلببق متاخو بلاق ح ورشم هجورب

 ردکرک قلوا یر یزو دجوم لصا كعبط نف نالوا تراب
 (ATV هرزو رشت ادا هتان تخم لاا

 رش سانام 2 دم حجرات وا ارحا هلص اف الر د ردق هئس هنس

 "ی عبط وشلوآ ب رخ رهن انعبط نیفعلوا البتسا تکلم هلرعوف و ۹ راع

 3 تو ع ویش هدرباس دالب هرکصندنا قرلاق ل ا ت دمرب

EETوب رهناتعبط هلل ا لاح وکر دق هب هنس یکی ارفوش هد | تسوفم  
 ۱ !ردراشعا مب ٍط راباتک ضع ردق هنسیکیا ید هرکصخدنا بولی هدیا داشک

AN\ )زی تودیک هسراب تسوف هدنح رات )  

 راع ر نالوا لوم ٥ هلخرس هدزهتههدوپ و ردزاب رع فی رحوبهدکدلبا
 ٤ ا افا دمج توق س راینصمتم قاط واد ردشعاب هل نافناسنا

 :صودیب ول یحشرب نوانانلوب یلارف دساارف تقولوا یدارلشمردسااقلا

 از ندسح یجوق رہ هلیطرمش لا فشک ی برس بوم اقا مع هم روهظ
 ۲ سود مود رح هدن اهموف ره دنس را ن زسکمک قوح هدهسلاشلیا

 الوایداماد نوتبنوتبهنافعبط یهدسدانام هلل وا توف هدسرابندایوتلع

 92 را ( ۹۰۸ )و ردشع | لاعاتقو یخ بولاق هرفوش موره

 رب ط دنس هنس ( 1 )وب جزو سا هدراباتک یقیداو !سعا

 4 روک ذم 9 7



EET ۳7 ۳عیطهدب واب ۳  

 داجلیکک ود فور هلکناهدب وبابلاف ییافم لوا رفوش ن اراشا

 نون«هدابز تسود ندنداحاوب نیغلوا شعا لاک ۱ وا یعط تعاص هلک

 ردشلیا داماد بور و نب رقو ك رش ه ودنک قرهلوا ظوظعو
 یدنارودهدنح رات ( ۸٩4 ) ادتا هد هلا یفورح کیو و ۱

 3 هد ( 7۷) و یتاماظن یسدنالق هد (76)و نباتک كم مان

 ردشعا عبط یل رش تاروت یال قرماوا دوو د لیلا هرزوا قلوا

 وا و قروبلنوک ییوادحوم كعمط نفا رظدهب :دحورمش»تایاور |

 | ندنرا هش كإف یدحومو E د ضل نکل 1

 - ییسهعطق اقا ىجا بولوا هسي ؟مان (رتسوقنارول) یلرهش ماد (مراه)
 ۱ ندا ن کیا حایس عل رحهلا رفاس مات ( بنولوق فوت رق ) ندبا فشک

 نارول ) وللثم ییبدنلوا تبسذ هع رحا ندبا رغس هفرطلوا هلل هباغ هرکص !

 ردشکاوادان سا هتسوف هل |قروبنتوک قرهلوا یسنمیمات هلهجووب ید (لتسوق 1
 ماطر ندنرلفوبق جافان کار رک هدغاطنوکر رسوق نارولموق محک هل وش

 هلک هلل داماد رکصو E ضع هرات وب بواب يرللکش فرح"

 اردنا عبط بانک ر بود اداج ا حد بک مٹ با ع وارب ق ور هشیلاچ

 بوباب ندی لک نوما قلوا ییقنایطاهد هرکصو ندنوشروق ینورح لاکشا
 ند هلع ین وب طءفو شء وڏ هنآ دیم ییبطتعنص بود ارادت هلع ةاطرب و 2

 هدلاح ینیبدنلوب دودعم نیندادع هلعوب تسوف هتشاشعا راتوط مو

 دکر نکآ یدبا شار دتیانیع هرزوار سا تک هد هسیا شوا ها هموب |
 رارفبولا یی هءابطتال !تسوف نکبا هداسنکرتسوف نارولموق میداتسا |

 | تیاهن كرد اراذکو تشک د هراس لار هدنراذرط ( مادزنسمآ ) تدمر و
 هددموق مه هدلب هدنس هب رعه هنس ( ۸1٤ ) بودیارارف هدنرهش ( ںینایام 3

 | ردا تکرش دقع هلبا رفوشو قروپنتوک ارم ردت | باک جاق |
 ردراشع ا لاغتشا هتعنصوب هدنسهنس 49 )1
 هللا قروبنتوک قرلواّمسوهنارو) یدجوملصا كعبطنف ارظن هتیاوروپ |

 یدهدرلتفو کسا قحا بولوا كع د راشع | تمدخ هننالعاو ریس بس 2

 ید یکجرهمو ردشلک هناوا لایعتسا عمطتال ٣ ضع یکی لاق یبدع# |

 کلب ویلو اتم دوب تعابطتعنصامارد هم دق تعنصرب قر هلو اند تقوا

o ۳ ۳ء تیمور بسه همگی یخ ۳7  



: a a ادا E رد 

 رظ*ردشم ام دل وب هه تامولعمر اد هنخ د لوا شاصابلصنو شاپابولر د
 نکل مردن | لامعتسا تافورح ع ونص ء ند جاغ ادت اقر وبنت وکه روک هب یموع
 و راخروه ن ندنکی دنا عضو عسا هدنفورپ یر ناپاتک یکیدتا عبط

Eردشاک هعوقورلفالتخا  

 دا هناتعبط دن رمش یاد تری دشا ۷ )
 2 ج اقر تولوا یت یغیدلوا شابا تکر شدقع لا تسوفو

 بز هلی رات (1+) كنسوتسخا یسهی وسیع (۱5۷) ینعهدنسهب رش |

 قروبلتوک لبابقم هب ها ښی دلوا شعرب و كتسوف هدنراک ددبا تکرش |

 ۲ فیرمش لا نالوا رحم ینیدلصان هد هرو یتیدصاب كيكو نالوا
 دن اهن (۸۵۵) هله ردنددتهوع تاور ییئدلوا عوبطم هدهناتهبط وب

 با كح تافورحهدنرزوا هتخن یس رب بویلوا هه, مه هدنرادنلوب رشه
 د ين واو هلا نما تافورح ندرت قفوا قفوا یسصکیاو
 ردرلشع | دادشا دار عول حوا هرزوا قلوا هلا تاقورح

 قرهلوا لوغشم هلتعنص قلیع وب وقبولوا دلوتم هدسنانام تموف موق رم

 هغرودنوک مود رح نالوا یدجوم ل صا كعبطنف هلیساوا ندنورت باحصا
 د هناعا لح هر اهمو تعنصروک هتاور ضعب وه اهروک ش اور ضعب

 حک ءاردنا روهظ هعزانم درانی دش از وب زکس قنا بولوا شل هعوقو

FE 2اود ضعي ندنعلدلوا روبع هکعا ل راکا | نم ص >= نالوا  

 افا 3 شا غيط راب ایک شا تودا اشزا ږغ رکند كس هن اعا

 ِ ردشلوا توق هدنسلاداف هدنک رات

 ۳ یی رس یاس حورشملاونمو تسوفاغا

 ((۸1۲ ) و راشم الشاب هکنلشب | هن انعبط روک ذم لر دنا تکرشدقعهلبا

 لا قر هلو ول ات هک درا مصاب یدلجت نانلوا دیم هور بولوایواح
 | وک مان (عاهسنرک)ندنرابوک داتشهرادرفوشعوق رم »*ر دو ناتکن الیصاب

۱ es E TERRE 



 ینعد نسل و اناسنا كناسنا لص او هنس اط ین رب رب كماوقاو للمو هتقشک
 دعتسم لرد ا هیندم فلارطومز اول یاف او هیناسنا فراعمو صئاصخ لاک

 ید یرامدتمو #ردشلوا بس هنسلوت یسهجردو لاک ینبدلو 1

 . یزرنا نکیشم هلورلیا یراعمو نونف هدراتلم ضبنالوا شا ندتبسک
 فراعم ندا نارود هدنرلحما هلیضارقنا كن رودنک ندنفدلوآ رمشنتم |

 تعنص وبشا یدعشاما ## ردشمرک هننکح نکیرل ناک ید تامولهمو
 هد هش وکر ه ندنغدلواسثتنم یسهرفو CS هلبا لگو عبط 3

 هرکصدن و كفراعم هروک ده تعنص هل وب هدب دع رانآو قارواندفره

 ردشمرب ویوق ديما هتساش هل اش املا

 هدنعب دنا وا داجا هدر هش یننقا دت اوهدنغیدل وا یک یدوجومكت ا نص 1

 ( هات را دسه) هدانانا ادا هله # ردرلشعا قالتخا راخروم

 ( قروبنتوک ) هدهدلپ مان ( ساباھ ) ندنررهش كنغل هقود نارغ

 هدهناحبط یراک دعا داشکو اشنا كلاتشالاب كرل هسک مان (تسوف ) هلی
 هوا یبط تعنص قروبنتوک طقش * ردع ینئدلوا شمتوچ هنادیم

 الا ندشیدناوا نیمضتو نط یسلوا شلو هد.دلپ مان (قروب اسم
 هرکیدکی هلیساعدا قلوا شخلوا داجما هدودنک كتعنصوب تکل« یاو

 دانسا هغروبنتوک ینعارخا كنوب ید یسکیا ب ولوا ضراعمو بیقر

 قروبنتوک یدحوم كعبط نف یخد راتاور نانلا ندف رط کیا لرد
 رار ههش هتخدلوا

 هدلاح داوا ق م هنهورک ناک دازاصا یسایلماف كغروبنتوك هکتؤج

 هدنس هنس (۸۰۳) كنهن وبن تره يعد هدنس هن دالمم زور |

 هدنرهش قر وبس ارس ۵ كىس هر  رعهدنس(۸۲۸) هد هشلا شابا دون هدنسنالام

 هزواقلواندنسلاها قروبساتسیعسا ردق هدس هنس( ۸ )ثنرجهبوتوب

 نزپ رودهردنا هدقروبسارتسهدنخم راتقرفزوب رکسیحر دشعلوپ دودعمو دج
 E ارد ضر ۱

 [تکرش هئارولا.نزب رودژروژیشادنرف ی نزی رودهردنا موم بولوا
 یدل هدنسهب ر رحم هر (۸:۳) و ش ی رادتبهنساعد قلوا لا دهنسم ام

 هرزوا كلرب و هژ روژ موفرمیردارب قوقح نالوا هدنکش كن هردناعفاتلا
 هد هیفخ عیانص نانلوارکذ یخدعبط تعنص هتشا ییا شم و اوت مکح

 < ۳۱ % ی



 1 و کدو تکا زا نوپوط سس ا

a ESد نایت ریمع  
 سود كناشاب .دجا 2

 و ۳ ا هتشب 3 ۳۳ E قزماوا
 لاس هتعاقتس او ناص | كلم هد هدا شع ازاتماو ربح تسک هل |یلغونشاب

  یریدت هست هقشب ندکد تاتردابمهنادعت و لاظم هلیسهدانز توملوا

 بضغهدنتحندنف دلو | ناشی رپ وقرفتم رکانسع نالوا عج هنتیعم هلیبسح
 توخ هلفاطا یا ها هنسهدهعتعغرد هلخلوا ج یهاشداب

 قا هس نیک فاود یس ارس هروک م هظفاحم قم یول وا هنختوت یسەظفاع

 :ادعاكناشاب دج ا هلهیخوت هاشاب لیعاععا هداز اشا یلعوککی نصتع
 لاحا هبانشاب یدبع رب زو نالوا یرکسعرس یناج لسعاعسا یسلازاوب
 تاکو هثساغا نیتوخ هل !لاسرا یی رقع یسودزا اشاب یدیعنیفُعل وا

 ااف رد نانطعر یعوطقمرمس هلفعلوالنقت هیلازاشمرب زو كردنا لاح داف |
 1 یدنلوا لاصتا هن دایر دننوکی کیا 0

 نامز هدن داعسردو یزوهظ یادجا ثلشغو عبط تعءنص #
 ¥ یددج هداستناوب هدعب و یداجا

 الا كند وش تام ناناش هفملوا قالطا تیندفما نستا تمص
 (امزو 4۶ ردلیدسلا مدع لیلجنفرب نابسح فلات هل , رظن یتتالعاو
 : اوعظع تایقرتو هعونتع عیانص نالوا دونهشم كن راو اب وروا للم

 نا هلیسوزا لا یاتکر 3۶ ردیسهدرکیلست كن هلجج ینیدلواوب یساسا
 یک pe r LA ۳ و ا هن



 ۳ کو شوک هدنافه اردا 3

 هلیساضتقا دمر ایف د نانو | م ظنت راده رلبحاوم ماظنكنب راقاجوا یجم وا

 یب هبج اسایق نانو ارخوم ردشعلوادیف هنو امه مالقا هرزوا قوا
 كچ وا هلالاتس باج قر هنلوا ترشابم ید هنماظنو باسح كنغاجوآ

 ردشلوا لصاحمفنهجقا هسک ر دق وب زو کس
 نار ےک :یاغا لرع # ۱
 تاودرظد رهظمییم هنغلرار نالوبعووو هدرلرفسكاغا دوجشیساغا ی 1

 نیحلراغا هدقدنلوابصن یمانا یرصکی باختالاب دننیب ینارفاق را ۰
 ندیهانترادصفرط نکیا داتعقلا جفا هسکز وب چار, رابظءا ر دص هدنبصآ
 یسمالاتوش ر ندرالحرب اسو ندر اغا دحر سج د كنسو دنکو مالا ارا

 یاهایدناشهلواهسشت 4 ودنکی سملو هرزوا تماقتساو قدص هدنتمدخو

| 

۱ 
۱ 

۱ 

 ندهناتسا بود تمهرمصح هرادحرس کل اب هدنصوصخ تالو ل سدا ملا ی
 ناحهسک واامدتم ینلاغادحرسرپ و یدمزتس ر ا

 ارد االتبم هب هقافورقف ییرااغا دحرس هل .ذخا هسک نوا نکیشلک دوا ما

 یدلب اروبح هلاظمنوحا قمر ایم راک درب وهدنرالوصو هرادحرمس ید یرا
 شال اب هنس هر قر هناو تن هنس ونک هدرمالواةياعر دنس هقباس تام

 هلن الزع وکی سب ناب نم هنکی داف ند

 یشاب یصاوصکس ه رب كناوشابیبرغز هن ر كن اواغا یک یما دنهآ لوق هج
 یدنلوا هلاحا هتساعا دیمز ای دقلیجاتروطبونلوا بصن یییانروط هنب زبكاو

 + ییاظنلراییمخل ول 1
 زراع رادلوصح قر هللواانتعا هدابز ندرناس هدندنرت یخ هنغاحوا ی
 هب ینجایرایت نالوا لولح هدلاح ینددلواتوفیرب ندنرلح او شل وا هیج ر
 ذاخنا ندنلوصا كلر و هرات نالوا رکشهاوخ هنلیص !نف بوی

 رمل وب رایعفل داتسا هلغماغلوا تباعر هب هدعاقوب وربندتدمر نکا شت

 دیک ات د كران اوللثمیییدشوا رادش اهن رام اظنءلراقاحوا رناس ندع و
 | هداتناو قر هناواتمههداز كب هنر تامولعم لیصح و تردابم هنتاعال 2

 نالوا هدنهاکشیپن وا مهرصق دابادعس یثانندفلوا بولط یه 3
 ح دور دوبولب ریدتبا مضاح مل هدناتسکشم لحرب عقاو هدنسهورذ كل

  بوئلوااش یلکش هعلقرب ندیاشخا هدسالاب هل عضوتوراب ناسا ۴ |



 درو قم ی ر ۱ ۱ وک
  نظءاتب هنغیذلوا سانم هل |یریمبناج هلبسل وب ندهعطاتم باخک اك ماما
 | هلازا یب روه تروس كش هل اهداف نسح ییکیدلک مزال یره كن رالع
 || ر هی الوبق یراذتعاوب یدنفاجش هدهسناشغ الیبقت دلا نوجا
 ۳ ند دادح نودارود یرکاسع تاضقوی یلاعباب هل راکت ساو ی لاک

 | قماملواد عضو هنلالخرب كماماهدکمحت تروصو راستجا هنالاقم جراخ
 ] هلراب شیدح ردکر ک (ع) یشات ندکغا رارصاو حالا هدم

 || نالوا یس أرطةسم هلبلابعودالوا یدنفا جش مهسا دوم (تمردلس یتیدح
 | نیشن هداج هدنسهب واز اشاب نانس یسهکت ییاده بوئلوا یت هب هنادم

 ۱ ( هلهایلا قلا لصودق ) هلرب هیحوت هر یدنفا هدازرگلود نالوا داشرا

 ردررح هدنخ رات فصاو وددیدلروس تداعر هالوصا

 ۱ 36 نادری بجاوم ماطن #
 || وبنذتدمرب یرلبجاومروماكنه رکسع فثاوطنالواتاودناین نیکرنکر

 | ضوصللا یعوشلوا لک اکوباکوش قرەلوا شوشمو لتخ لا الکو لاما
 f :هلتفو كنتا ارفن تادحرسندا مایف هنس هط امت ءاروغلودودح راهذو لیل

 بولوا شلوپهدنلوا یراروتف بجوم كر هیمربک هنم رالا یراهنیعم قازرا
 زا هنلوا ببترت قرهلوا هماسا بحاص هدک دلک مزالیدیعت تارفن هلع ر هدنروصوب
 | هلیساطعا هماساددحراحان ءلر هبغ |تیافک هندس كن هلت ی ندا تارفننالب

 | قوچكردبا لسلسترود تیفیکو ب بولوالصاح تب روب هن رب رحتارفن
 || ندعق او تالولعو ندنککیدنروکج ول هنساطعا هماسااددح هنن نرسکمک
 |یاظذاتلطمندنکیداک هنلوا ےتک یسیثک | بواب راقبج هندیمیشیرجیخد

 || فرط هیدوهب نالوا یناکرزاب قاجوا یماروب هلکلک مزال قلثاب هنس راج
 ۱ | ندقل رسما ظاوت هنس رهب موق سناکز رابهکنوجهدقددار وہ هدافاندیلاع ر دص

 || کمر شوک هل ادارب|ییفیدلوا یناکماكماظنوب ندنکیدلک هدنادافتسا یلک
 || هدعب و ین هسودر هلا جارخاو د رط ندان اک رزان ناک لب ,ود هنس هبعاد

 || هنادیمیاهالناردق هق.ادسک كاب جوا هدقدنلوا تب ور یاس تولوا لتق
 || هدرما لوا بوناوا ترشابم دنماظن كبحاومروما هرکصذدنوب ردشمتیچ



 oT )دا ھش تاک 7 .دنضف نمو هیلع تردقيلا ||

 ثیدح بواوا هدسفن مش ناضمر ,هروکذ م فلز بولی وا مک هزوا"

 ردنربعو ب بت یا یذیق لابلرخ خد هدف رمش

 < تاهیجوت ضعب ۶ 4
 نوزب رطقلانا مورضرا نالوا لح هلیبسجیتافو كناش اب نایلس هلاراشم |
 لیایاو هن اشا دادقمىلغۈا قابانوز رطو هناشاپیلع اار زويد |
 هنوک ینا هنداو هب هب ساب ن یس ستاد رحر زو قلانانامرو هلفاما یغامس 1

 قتلنا لصومو هباشاب لیلخ ری زو نالوا یظفاحم شافالاحوقرمصتم یغایتس 1

 رب زو هداز ین زانی سنلاو لص وم اقباسو بواب روی هیجوت هناشاپ رز ریزو ||
 رورسم E ناسحجەنلاح هدک کک یرغوط هساویس شاپ , قطصم

 نالوا یظفاحیلک نادمارک ناربمربم یاس هی رمصیق بوئوا دعو قلق
 موروحو هن هن اش اب دم هدازلیلا دبع اھ“ رهشفاو هناشاب نیسح دماح ||

 ناضمربنا هناشاب ینطصم یسکب رلکی صراق ق والا هج دجور یاس ِ

 یدلرویب هبجوت ینوک یکی یر

 یری كن یصق كج ۷
 یاوو عبماو یک هینا اطلس تاهزتم راس نون اهرصقعف او هدنهاکتهزنكبب 1

 و یهو ری ھم

 ندنفیدلوا مارا یاج هب هصاخ همدخ هدنعوقو نواه فیرمثت بویلوا
 تقو نائلوارابتخا مدننص ییہ سوت ود دج ندنضدلوا هب رخ هعشب

 ردشلوب ماتخیمان هدانناوبهزوانیهب حرطوشتلوا ساسا عضو ءددوعسم
 ندنساسا حد فرش مماج نالوا عفاو «دموفم لر ار هلو |

 ردشلوا عضو نوبامه لف لب ار مت

 ینیدنلوا ین كنه یم هک یاده
 | هدنسهدهعهدک دتا تافوهدانناوب یماما مس نان الا یان زاوخار"

 ل یاده ًامدعم وللڈم یتیدنلوا بهم یسهناخ هلبسح قلوا هعطاتم

 هما ره ضعب هب هیکتو هند« یدنفا نشو رهینادمنالوا یییشنتسوب |

 || عضوهاروا یتسایشا سافت لردبا:ادی هرجحر هد هیکنو شوک جاتو هو ا
 ۱ لوق ینایش اب هلکلک م زال یر ھم وا هطوا ءان هنغ دنلاربخ یی دلو ا سک

 ۱5 < یه یاس
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 TT طوبضم یسهرادو است اتاداشاب ناعلس ۱

 " و را نالوا یصرح
 [؟فیدنیچ جدا مهم E ۳ ۳ وادیهت

 1 ۹ نا هنس دمصق 5 نا زرا هدنحا ترش نات ا

eأ ۳ ِ و همر 2 توت یو و  

ا ساید زا
 زد ی ش

 ۱ وتو

REاا  

 هبا اراشمو شم الاقدیماندنزاتامح قر هلوا تسکش یساضعا یخدنلرانا

 اک وب یدندمل اهاهد هلزوش اهرزواقلواندنراث ایمودقتمأش

 (ع) یدنلوا مالعاو اینا هنداعرد هدانناوب ییبدلوا سلوا فلت

 ۱ - هلءطو صرح ردقوب كمهيلاراشم ) درادنناما ملاط مولطم هآرتزا (

 دروک یزارب و هدنتلا رپ یک نوراق لام یزارب كلاوما یکیدلبا راخداو

 ۶م وید روک ینیریشیمو دک. هت قر لاق هدلا یرلرسر <

 ( قرش نامزلاو مج ءرلا )

 ۱ ٭ هی رخ
 ١ راعمهدناوصو نیحبول و اروم ام هدادغت مدقم هنس باقرب هبل اراشم یافوتم

 دنلماجارختسا لم تک قرهلوا نراقم هصعشر رهام هد ۳

 نم یفجماوا تداهش "دبنر زیاجهدعب بولوالثأن هترازو "هبتر هلغلوا

  یناجزرحیی هج از ن دزغید لوا شمرب و هنسودنک بوپ اب دج ازرب ید موق سم
 هدریدقتوب ردلوتنم یکیدزسوک راه نایک یارمممرحاضهب بویلقاص
 شلوارهاظیماکحا كن هجم از یی داوا شع ا بیترت بب رقتلا بس كموق ر
 موم قر هیوا بح ندنلاح رھاط یہ هبت ر تداهشاما رو هلوا كعد

 بک هتسهرا ۳ بعردلام یی وا یمهلع اعم نطنس> هدنتحدحوم ۱

 بم تناک را نه لابل ریخ ف یدایعل ن نفجر م للم

E > یا 3 



 4 ۳۵ نم

 هلردنتافو هنسو وشلوا باتکلا سرر بّعردو یعیقوت ۰
 میاشم صعب وب داو هام سیف ET نفد هددلاخ ترضحر

 قرهلوا ( رغ تاک الا ی نک ) ثالسم كااسو بش ید و

 ۱ مالکو زنا ليم ههرخاف هسلا وثم نامز ناسوق
 كمرتسوک تعالمو لدیور هلاصم باحا تولوا نافصتسعخ ت اذر

 ىذا یضارو دونشخ ندودنک سکر ه نەنغیدلوا فر
 د یتأفو كاشى دج یهدنراد دل گ

 هلکءد راهداز یبهبج هدهدنراد لصالا ین اشابدج فرا قیسا زد
 ندنر اپ رقا كناشاب نجرادبعیراص ل هدرا بولو نی ادناخنالوا فور
 نامدخ هجن قر هلو اادنهک هب اشاب دجال مسکو یشابیبومق هلینمسانم ق 1

 | و اوو ارم ەن هنسرب ناسکسو ا ره ا
 نائلوب یراب رهش رادحتس تقولوا یدیا شلوا یظفاسحم زافوب هدیکیاو
 یلاع ر دص ادت نا یذ یس دنس ناسفط هلیعوس كر زو « رد

 ارخۇمولزع هدننابمش یکی اناسوط تولوامظعاردص رگ هاو ا ۱

 دعاتتمهدنل اوش جوا ناستط هرکصندقدنلوا اش !یترازو هل ا ینلظفاحت قت هنآ

 یترازو هنب هدنلوالاعیر نکس ناستط وشاو شخلفرومأم هتماقا هدهدنرادا
 ندرلوا لصاو دم یدا شکلو | بص یسلاو و اقبال ل

 رئألا ح ودم شسهرو ۲ ید رسو مرکتکلفو شمراو هوب دزو

 دج هبلاراشم رادحس جا بولوا روقو رب زو رپ رداق هعاس | شده
 باجا لزرع ی ۲ قلس ندنکی دمهدبا تک < قیفول هنحبا ره كنب دن

 ةتسايحاو ات ی یشج و یر, وکو هسردم وناخو ماج و عماج داد رد

 ردشلطا نه هذسهر ۱ وسل 7 كقرط ضعب و

 4 کاله ندهلز كناشب نیل 3 .. ۲
 هدال والا یداج رحاوا یربح یتافو كناشادجش یلسنر اد ورشم هجو ا

 یاوحلوا هلردسح یمافاهدمورضرا هد ده تدم .هدق دل سو ح

 "در هناا نایلس نا او ااا او شع !فوقو بسک هنلاوح ۳ ۱

 یرمس لس ییهاهمهاع "هنایسرت ی داش اپ جون ور ها 9

 یدیشاوو هجا هیت قدیم یا هنر اف اسي امانت را ق



۱ ٠ e و 

 8 ETT ینازاشكناذاوروج یک ا
 ا داشا هدنمح یریغ ندنناطب زانو | هدنس هیعاد بلاتمو تناعم

دتفصتبأب ر !*هدرک قافتا یراتح هیمهلوب یترپ
 در دا فصاوو در 

 3 € یدنفا نطصم باتکلا سیر تافو و#
 A رنالوا شارفرعسا هل ااسل ا قرعو هناثم تاعوربن دنوک ج اقرب

 تولا ءادو ( عرصم) قرهلوا دّیشم یر امویف امو كنىدفا قطصم

 راشلوا اودو هراح "هدنن وجابطا قاذح ضعب هلتافخ ندنلام ( ءاودهل سل

 .نتابح روشنم وک یصشبنوآ كنالوالایداج رهش بویلوادیفم هد سلا

 درک دن رخایجرا قرهلوااضعنا | هسک هدیه هل | دییسر هک ات لحاتسد

 لوا قش ین هلیلح تمدخ تسا ر نالوالعم RE عوط "هداد
 قلیشاشواح هعفدحوا اهدتم ید قلر ادرتفدو هب یدن ایضیفیرا درود

 یتناماتفدوهیدنفا یفیظددج | روهشم نانلوب ینیماتفدالاحبولوا|شعا

 ردشلروب هيجوت ه یدنفانسح يما هرماع "هناسرت اشاس

 + هجرت
 لغوا كندنفانایلس یسهفیلخ یجنکیا یراوس "لب اقم هیلاراشم یافوتم
 لمکتساو سفنلیلعلبق(یظن)ودشمتدلوتدنض رانزوتوازوپ كرب بولوا
 ۱ لامکتساوبذهت هسا داوم * ea ا تناف + اهلیاصف

 هفراعم لیصح هصقوطنم 3 را هنانراثاب ی رلادل ولا (و) تربغهسفن
 ولناکجاوخ دعفد هلی اتکر ی هب رعقامصس الا هدنح رات قلاش مت ا كرد اتم

 یدنفا یدبع موحر یس ادولئا هنیصنم هعطاقم شاپ هدعب و هنس هبتر
 شو قلاشع و راد هسک هدقدلوا را دزف دو شک ارفط هدقدلوا یجت اشن
 یدیشلوالصا او هن رطط سو قر هلو ایتاکهایس اررکم هلا هلصاف هنسرپ هدر کس

 هدنتدوعردن وىسەىت ناخو یناکهایسانلا# هدو اصیودرا هدیکناناسکس

 : لیصححت هب هیلاع بت ارح هل تاکو تساد ر یرمغندنغی دلو ایچ :هرک دن كاجۆك

 یسزکاكناجر ودرا هدک د لک هتداعسرذ نوبامهیودرایدیشلءادادعتسا

 هدنبصتم كنسیدنک یس هد زکر لاعفاو هدیج لئاصخ نکشهلوا لزع
 تردناستطو نارد ناک )یر وا

 بو زا بلیطت یرطاخ هلیتناهارتفد نکیشلوا لورعمندتلادنک هدنس

 یک ناسټط



kK ce 3َ 
 E اا EIT ا TS س و

 یراقدلوا نکاسنکیشلوا روضمب و ماکخلت هلبناتتما رهز كناشذم برات
 فاتوقرتهسدا كالاها ه هن ره رووا قالطالام قلو قرح دلا د

 هلا لج هنمدق تماش كهيلار اش اضقوبهن اخبحاصهفش ندقدل

 رای اب هک < | رت هعف د ول یتاضد رعد یرلکدتنا هدننروص ماد

 راذکو تشک یرالعنالو | قرح یراترمضح ی طصمناطاس موحرم هداتنا وب
 توروک ی یشدالب وطرسک اهدهنارب و هلا هرکنتمتنیه ك بلا ام نکیاردیآ

 ندک دا بدیطذ ب رطاخ بروی تفت هد عالطا بسک تنش لاح 3

 قرم یابقا امویفاموب «رکصندن وب یتا راش بص یجب زای رارکت کک
 نادي ادع ناطلسو نیماهرماع "هنا رض دذ راتیىاناسکس قر هلو
 هیحوت ترازو " دسر هتسهدهع هدعب و یتیمارهش هدنسولچ كني راترضح

 ر دص هدکد نا تافو اشاب دم هداز ویا لات قرار

 مالسالا جش هدرصعلوا هلهجو رمگیدت رک ذهدوراقو یدیشلوا مظعا
 ینالوطند هشقانمو هضراعمالوا اد ,دنرانیبهللایدنفا كب یهاربنانلوپ
 هقر هدعب ویسلا و هرهافرصم هرکص هرکصو للصحند اهدقدنلوا ل رع ندنرادص

 | در ارس هزرکصندقدلوا یللو ناوتلا ىلع هن راتلانا مورضراو ساوپسو
 | تواخرو تفاطب هيلا راش جا« یقلقا عظعار دص | رزکمهدنتافوكناشاب

 ندکتدلکهناتنل یا لس هب اغا لیععسا یتاقییروما ا ماعز قردلوا وب هزژوآ"
 ماطر یعوقو راق رحهرزوا تک یلاعت هللا دمکح هدننرادضنامز هقشنب
 مش قلخ هدنقح هدراق رح صعب یخ قرهلوا باس ەئعوزش كفجارا

 هد هبلف هللا لرع ندنرادص كاذیلع ءا #رایدلوا ردنا رادتنا همانقدو
 دم رب بول روس نییعت یظفاحت دار اب رب رخ و ین وارو هناا

 یدتا انفراد *هلناق كرت هرکص ندنرو رح

 روهشغ هلیالیذ تراهطوقلخ قنحوروعشو لفع بس
REزیهلهانامز "هناک هدرا رسا ےنکو  

 یکشتمودونشوخندنسیدنک هلام یتسلاهارلتلاءا یییدنل وہ بول وار ورب ارق
 نخ زلال ی دروک رک ی رضنددکب دغ نیکی امت کک

 . نالوا شمروتک هناسل نسیدنکو شل وب یب رقو بب رفحیدردناافاک#
 ندودنک دننیکن مایایا نانع یانراهرزواینیدلوامانا مولعم هصتعت |

KE % 
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 ۲ تو اعا يسحر هر هرایحب وا بح نالوا هلآ ادکو یاب ا ۱

 8 هلوا + تاس هنسکا لابفا بسک هکلبو هم زا ند هطول و |

 چ ساصا هرکصتدکد تا ْناّسو و زاب یس اتا هداعسااراد أ

 اکدنوایخمدنعفو هنس» رعزنارادرت هک هل نوش ینلوا ناز نی رق لابقا یا
 بضغ ریش : راستا ه لب اقمومنمكر هیعا ناشام هن رای ضحقیاس | |

 واذ ا همی هش یرلفدلوإ شع اذخ از نو

یفوت هنن وصم 3۴دنننرقوخ اه لعنتلا ن جک | حرطشلا ۱
 ۱ هلنکر حق

 وی ن ندمک قوچو قم هنسابفلخ ییاغا هدایعسلارا ر د لرد ا تور عمو

 هدنتفو او | هقیلخشاب نی رطلا يب ٠ کت و یک |
e TERAهلیبسحیساغلا كنغاجوارایج هط)ر  

 روناوا وخ ندهدخاوم هدننحیدنکی لعنلا بس هدنرودبالقنا كراغا ١

ETوب  ETهلص  

 CE ناو ك اشاب دم تررط یظفاع ذارغلر ۳

 1 !تافو هدلوالا عیار لماوا اش اب دج تنزع ق ہسار دص یظف احح دارغلب
 دلو ندهمز لب روم رعد شور رب زور هنسهطد ام دارغلب هدانناوب

 اثناب لیعایسا فار رب زو نالوا یلص هرومالاخ ینلظف ام هارشاپ اس
 هل رقن رفت و بونا راعشاو مما یلوض هند روش ام لڪ مدقا نارب و

 دقو ابد تن زو یقه سم ری اتر هروم نالوا ل۶

 بم یدو و ۳ یک تک رو یف ۶ زوبر ءا ینەظفاح

 33 كن دسیک ما TT لار ام یافوتم
 ِ هنر نوح ندا یخی وب هد راتیلازوتوا زوب كت بولوا

 1 اش ) هدنلوصو هزییغنس ارد ادل وت هد : رقمانكلکب ف جیم هنساض

 | قدتب یراما ٭ هتدلت انهم نک انسا # هبنکی قافالا ف ءرملا لقت

 و,
۰ 

 | هلس عن ل واود ا قلعت تک یکم کلا ادب هدکد لک هتداعسرد

 E شزرو ویس هعفراعم اا هنس هرز نارا درت

 ك لیصح هدنف رظ,تقوزآ هلییسج یداز ردام ادعټسا یاضصتعم مچا لیصمت

 ی اب

 تب ۵ .

 یک دل یی ی هو
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 هلتماقا تانطكف ندنباح اشا یطضم یدساشلر اردن 8 مدآ 4 سل

 ونشا هرزواییوهفم ( روال را ) دک دن اتالم اوت داعسر د هد هد

 رعشبولوآ دمع هرزوا داتعد مسریتوک هباشراهح یزکس كالا یدال ج

 كنيراترمضح اهل اراشءناطلسیما طظ: زا یک برم ی نو روک

 یار هی اویا ایام ناف a یدئوا ل دنیا

 یوزر هک ا ا شا :نادوقو مش

 كردنالوخد هیتاطلس یارمسهرح اشعلادعو اشاب  داغاد فولک یخ دم

 فرط هدک کلک هب لاعب اب اشا داماد یر” راب دانا لوفف و تدوعیخدرانآ

 تدوعهنىا ارس ر ا ؟اروس "هورفیعاهب ودنکن دیهانترادص

 بولک هب ییاطاسیارمسداتعمرپ یراترضح نخی دی ادب و یی

 یارسهرکصندق دل وا تماقا شع فرش ردق هماشحا هدر اطلس e 17 و

 اغا نطصمیسادنمک وبقكناشاب دامادهدانناوب راب درو تدوع هت رانوبامه

 . ردشلروب ناسحا یسهبنر قلیشابچیوص دنسهدهع هلم وپ هدتمدخ ِ

 : هک اتودجورخ 1
 ماتهاودیقت هتنامزاول ءتاودالاعا تارن رندر کرا |

 یکن كن هرخالایداج رهش اشاب نسخ یزاغا رد نادونف تول رب

 یالا ندنهاکش یکشوک یا داتعمرب هلن ات تکرحندهناسرت وک یک

 هل.ضالعسا كن ه.تهشنالو !شلوا راتفرک دم وا هلند دتسوگ

 نامرف ادیک | هن ودنک ند رادجات فرط یضوصخ ماقتا دا ندادعا

 دوجومهدةناسرتاهدناقررب یکر ااغ ود نالن راقیح هر ر هتسوب وردشلروپ |

 یتامزاولو مرور د را هنفر نالق هدر : انن رم ی ندیدعش هرزوایع وا

 مطنتو هسه اعود تاقییا ردق هش راهب ها هنس قر ەتو متو لیک

 ر دشملو ا ٹیشد هشاحمایارجا هلغلروب قلعتم هینس ار هوصخ مو /

 < یراک دنا ذخا شک ةطلام هعطقرب كرا ولرنازج 3 -

E 5رازج كخوک ددعیکیا هی ک كو هعطقرب ندنتء هم  

 تلاغ رول رب ارح هرکضادن راد راحتر دقتعاسییارفداصتلال یسلک
 رد هیدن وب اخا ی موق ریس نرو رو



EE ۱ی 7 روا هد طب اکفاو  

 ری بویلوایراج pe هم دح»ر ا e الو ۱ (

 E لا | نالوا 01 د بويا

 | هتصیف بویمرک هود هن رخ یرب هدزو كن هطوبضم لاوما عیار )
 . نیتندلوا تمت الود خف هلهتح و یر هوا فلت هد اکنرا ؛یدانآلرارومآم

 | < وضو راو دو بار یحدیتاغلتو دالوا کلام بحا در ار اهم

 یدیا روئلوا !دی ییراسکنآ ۳ هود یر هلو

 46 تاهبجوت ضعب
 ب ا ی هناساورتدت دهر نولوا قرصتم یا یس و

 یم رع هنتس یبصنم مدقانآرب قرنلوا هیجوتیلادا ساویس هب اشا
 ۰ ۱ قط صم رادحلسر زویبلاوباحیدناوا

  بوتلقنوعدهتداعسرد هیحونلابیراقاصس یک وا ناطلسو یسهرق هتسهدهع |
 | للیرخوا وبشاب نادغب نالوا یفرمصتم یاس یرضوا یخدیلالا بلح
 | هداز اشا : دوم لب : ردنکس | ندناربمرم یاس یرخواو ه باشا كجا

 8 ردشلروس هبحوت هباشان دجا |

 | € یکلدزمان كناطلسهضدخو ی وزتودقع كل نا ا
 | هلا ناطلسناذگبیرهمرتحهع رک ك ن راترمضج لات ناخ طصمناطاس |

 | جیوزتودفع هریههنشوررب زورر ردنا لاردا یراحوزت تفو كن اطاس هح دخ
 | ی وزتودقع هباناپ نطصمرا دیس كناطلس ناکب هلکلک مال یار
 3 2 صتاب یسروب دات کالی رمش هاشاب :دجا دیسل اید EE هګدخو
 رمن د اشا تجحاو شنلواتوعدهت داعسرد اشا یطصم هج دفا



 | زاناو هوا هيل یرالیبس هلنا یثحافو بی یغ طرشت مخ یک راق رج
 | قیلعت هنهبجوت تااناو ترازو یساضا كنه ولطم تیمدخج ید ندنرافرط"
 ۱ بیصنمررپ هلا هروب رم هبنر هن رهدهع هرزوآ كمر و هسک كس جوا هدقدنلوآ
 | نوهصکشو نج ةع زیر اناح كرام داو مالعل | تالملا هلا ناسف هل وی
 | راکن مو ی tT هتروضزب هط و نوجا بلا

 | ندنفلخكننالا یرلتچهلواروم ام ةدابز مع هزاب وب كراموق رم كنامز نآراذک ۱
 و او بارش ی دیو كهاشداب ن "راب ویرلقجهرافیح

 | كنلودونالوا هللاةعدوندنوب و ییجهلوا شارپ و هنلعوهبسر تصخررب ]|
 | ردغهدزاب تلنیلاها ناو طوب رم هتنب روم وهافز رانا درع یکوشوتوق
 كن هموق رج نلاها هلضف ندهعطع ناربعم كحهدابترت هلسلواراسخو ||

 ینح هوش كنلود نوید هلی رج لنت را > هداسف رب هد ود اراک هثناح 7

 كتیعر هز انکو مرعب ماطر و هک ا یر صم نعاصم نابنما كنف

 هدنلاح تب روب هکنزدوا .یخدیرلناوا بیس اکوب هرخالاب و هککود قناق ۱
 قرهلوب تاک هب دنا رهن .رااقدتسا مت ويمد اهل رام ىن 60و 1

 قج هیلوا لباق یوفع یسی رول یرالوا شعل ضرع هلو امه روضح ۱
 یا با رازاشناو را قج هو فیوم شیوا واو ۱

 a لوو ا 0 و ۱

 كفالخا یتغیدلوا یادی ات كالا تاّنیطخو ۾ اکو وب دم ۱

 نوا یال ربا ندلتعو خرتشقب رط هل فاکتتسا ندرایش هلل واهد ولی 1
 ندّملا هلك هسلروت ۳ نو اف یا ترو بدال اهغوقو لغ یهدامز ها

 روئلق توکسز اشنا هد هلاقو ندا رعلو نعط یب رالعافو روئلوا باخ |

eکک ا ۳ ا 4و کم به تی  

 ده E 2 ض دگر el ید هن هدندج نا لوا

 زاكزور ىااتم نفخ دای دون هناناودیرا لو شدنناوا فا زج كن هموق تا

 ۱ لاوما یی دل هر داصمو طبض هنافودعدوخا وهدننایح كنود ك نوش كتلو د ||

 | ,عمطلاب ندنغیدلوا شم هرح : نددعبتو گطو شوا راغ هدنس و ۱

 | زول وا تور کته راض م اظ كلود لراةرات ل واو 9 رددناع هتلودت



 4 ج” + 4

 ITT سم سس تحت حب عن یو |

 سپس سیم

 ترس سس

2 3 
 رش یرلع | تمریخ :TOE بناج تیاهن تولوا« ضراع روتفو

 | تاو لکت لو درندو اراعت رار دیک یو یخ یراییم
 18 ۶: کہ هاک ندنس بھع تم نالو ابولطم هحقدلو ارهظم هفت:

 | ظیسافت هسیارولیرروی تیانجوناسح اتلابارزپ هلتر ازو بنر هن رام دمه ع رک او
 ۱ 1 و ن .یب راکچهب امیلسوادا ها هسک ك یب ج وا هب یربم بنا ها
 3 ۔ بوللواروصت هدب فا هدف و | هدعاسم هل : رااوسم وب هعمطاق

 | لا« هسنک كب خوا قعا ید هنيا راو موتنکملام هدنرادن :( الوا.)

 ۰ .ب . -یرلعچماوا شعا ےلسز یا: هتشا قرەلوا رهاط کج الت لوا

 ۱ E Ul ماش ته بنح تیافریسلرب وتنرازوهزانوب" ( اتنلاثر)

 ۱ ناو * يج هلو ا بس هنسه تقد هدافا ین وب امو "تکی

  ناربم زنمو دز وام :ندزوتوا ردقهبیدمش ندنلسن ءدازوطع ( قلا )
 | نایصع هاش ندنرپ قوهواداتتمومیطم هب هيلع تل ود ىس ا وهط
 (مدایزندارز زوتیرلتنهش و ناش ندنسللاوخ ماشهذلاحینیدل اول نریم الو لوح"

 | اضتقالا ىدل «رزوا لاذم < كتابك راو ید زاب فن ( ع) بواوا

 | مدانز كلا لتهدارا یسهاقو ندللالتخ گنسدلاوح ماش قضا ولی ریو |

 | . 7 یدازوی هبخوت اتا حوض ارا ركب رانو هما هللا دبع یا
 1 راکتقادص ةعبت شخت تلا دع راودالا ءاهتنایلا راک دروورپ بانج عناکدنز رتبو |

 ۱ نصر < هنورامه تاکر یا رطا انن یرلملوب ول ةن | نوعا حادا

 | ثزازو " هنر" سد هثسکیآ قرالروس :هدعاتس اهن راهدتشا ءدفدنلوا

 هعرنالوا یدع ۰ همت .هتکداوآ هل رظن یرصندنتلاا تلح نا وایرلس

 ۱ تلو نون اود ناشو توش امو راعش تیار را <
 ح كن راف ناخ ديلا بيع راث 1 تفصنەاشڊاب و رادرک تم و

 ۱ ار ؟شهو تای هلوقم ول هلیساوا یداصم هن هک یل چ تحت

 :رونقوط هتلمو تاو د سومانو سرت لب وش هداین دوقموقوا هدرلخش ران یک لش,
 : روناوب هدنفرطهتوا باک کنه و لفغ وغ رش وزر وچ هدانآ بارخ لک یکلمو
 ۱ تانحبیالوط ندرکا رهظم هننداعس ثكعا بجا ود شعارولوا هد رل شا

 | لوصاهرداصههکر دیشرلواهنوب ردزآ هکوب قج كسنیارکشت ولک دهنر ههقح
 1 ضو سبح هدب د>تدمییافوتم تاقلعتن روڪ ا رجا كننبهآر خو هب ر ۳

 یکتا دقدنا ما وا ES ندفلدزامیح لا هحرد ید نوجام توت



 بابرا طو ردینپم ھت روب څو ترورض وش یس وب خد كرهدام ریسه ۱
 طابئتسا قرهلوا ۱ هدیاف عورب جد ندنسهرعو یدنفافس و ول ف ۱

 كن دبنرینیدلو الثا نعد ین اکجاوخ نزکن سقاش وایرابکكنامز لوا هکرولوا |
FFیناکدننایلبا رابتخا یکلزحتم ةرورضالب و یاراد هبنر نایمرب و ی  

 هبداو ناک یداویلخو زازعا یی هیلع تلود بتر هلرب هن و بیدأت |

 ها e شما راردبا ارغا ||
 نالوا شلوا نایغطو ید ناشفا رهز ناتمام هدنفاجس بيج امته ۱

 تبقاع * ( ع رمصم ) لیعاما لدو نس> روک یرالغوا كناسولنالب |
 نالوا هلا ةناما هلا ااقتفا هشرتا كلن راردب هوگدانب دی دوش رک هداز لر

 یرلک داک هدب | سومات "هدرپ كتهو سوفنلتق هتشب ندنرلک دابا هدیجشر یا رف 1 ۱

 میهاتوک هلبااشاب دا دعمر زو یسلاونامرقهدننضیرلتازاحم یارچا هلتمح 1
 سفذاباشاب دادیم هلغلروس رادصا هیلع رم اوا دة شب هقش من ریست دیچو

 توانمعفاو هدنخاصس هباللع لیعاعس | یلد هلا نبحروکو تکرحندهیوق

 تردابم هعبضت و س بهج بور اوه رارزو |يرغوط هل رالو| نص دن اض |

 ه هب راول اج و رج ندلحيرلق دلو | نصمم یقاطایتشامعف دار هیکد تبا

 هلا لتفو دخا ایچ یرفن جاقر ندایهشا یاسور هرخالأب بودی يج

 هلا دخا جد كنایقشا کیپ یدلردنوک هت داعسرد یرادعوطوم سر

 .یدنلوا راهش او رما رارکت هاشاب دادقم یصوصخ یراتازاجت يارچا

 +٭ یکیدلرب و ترازو هکیح وصن هلبا اشاپ هللادبع هداز ےظع و

 | هداز مظع نداتافو نکیا یسلاوماش هلهجو رک دننارک د مدقاندنو |
 ۱ را رد نامش نام نالوا دوحوم هدرهاط كناشار دم ۱

 یلعوییادخوعابنا هدننیسلرافیح هنادیم كنمو کم لام ندنکیدب ر |

 زعاكنب رالغوا هبا ثیحنم بولوا یشاب یبهدرح وربندت دمر صوصالتا |
 حوصت یداماد هل ااشاب هللا دبعناریمرم نالوا یر ع كنم رارساویدقاو
 دعو نوکان وکو راضحا هتداعسردر دیلغوا كموح مماشاب ن دلادجسرب ز رکا
 یراق دلو | فف او هنسهدایز ند د وجو م لام دنر اق دلو | قاطنتسا هل ارا دیعوو |

 قریضتقوچكب هچرک انب رزوا كلوب رلیلیاهدافا هار راقتنوملا ده ||
 مایا مويا هلب وب ندنوب قرلوا تبان هدنزرپ رقت یکلوا هنب هدهسیا راشماوا ||
 ترحهررومآمهلکع | نیبتینج هیلوادیفم یتشرپ را هساوادوءهدسودیقم ||

0 

 حج بیس



۳) 

 تب 7 یسلروتک لا |

 سج یس هیلبح تعلقس ل نایت ا اا ۱

 ندشع قیط اعاد هلتعاف مدع هن لزا مو-دقم قزر هدنضنو لزرع |

a €
 ۳
 3
 

 ۳ و لق یزسکسک نوح بوق دو ۰ یاشاب

 یرک هزاوب ندلفکتک رضرعهرللوا تورو هاح باجا ضبهدناوب تیاکش

 | ناوسن قالطاو ذخا یمیدلوا روکم یرزو مس یکیدت | لیضحت كرنا
 | راکتمدخ ولقباقرپ نکیا بوصنم هتشبندک لب آ ءلالهتساو قرص هنشهیلب
 ۱ هب ی لاغر راب ایشاموادرفتم نویک یاشار هد هن اځ نک الوقوع اللوق

 | هنیدأت نوهکیدغا هظفاح نناشو ردق كنق رظ نول وا یداع كلک
 | ندنترورضهدانناوب یندرونلوا ضاغاردق هاوي نکیشلروک موزلندقوح
 | كر هماتعانق هتکیدتا دقت لافصرعهنوبامه تاکر هعفدحافرب هلع
 ٍ | هتودهتشپندعفانم فو تراکت تان نوواوه .مظعا زر

 | دحزا حراخ هلبناعدا كلرادکما نکیشماغا تتبن یمدخر ییرجو یلک |
 | تلاذرو كلاس دعو ى تعسداوقم نشا ندکع اتردای» هع د ۱

 | یا لر هلک مزال مجید هوره طا قار ط ندرانل وا كالام حف اش باخ هئا

 | قلوارا دمهنشنعل قر هثلق روم أه هتماقا هدهسورپ ها تك حخندنزنفد ناکحاوخ

 ۱ یدئلوا ناخا هفیظو ها شّعلا یو ندنرب رحنآ زق هسور هرزوآ ۱

باک تاعوقو یش نالبند جرات
وة دافااهعوقو یلع یی ٥4و ه

 ۱ ترابعندهک ا

 هدنفیفح یش رم و طیلخح یخ د كن هس رخ نداوح هلوقم وب هتشنلضا هت ا للا

 | تدو شیخ ندناکخاوخ هدنما یدنفافسوب تفورتارب ز ردانغع وغورات

 | نهب دیسورپ ندنفلدلوا یلاخ ندعیدصت یروعا یایلوا شغاراو مار
 | والس کوا تترا ترضوهدنأفر رذقهرذندتموقوآ هدخرات اتش ملو ا

 .؛یراقو رازو قتاعوقو "هلل رورک هنشارا لاقو تایلکروما ا

 َ نالوا نفالسسا هک هراحهن نکلردا طلت یینهد هد هعل اطم ابا قف دم

 كرلنا ییرعش ندنرلق دلوا شع ا جرد هن رلخ رات یشرهیلک و رج نیخر وه

 [كناوخاناتسرب رهاظ هسلعرح نوش نوت نده رظنالوا یزار ادعا مدفلولسم

 | هلب وب اضعب هدزمگ رات هلی هسب اله یفج هیم هنلوتروق ندنراقن رنو نط



FR 1و ۲۵  

 | كرلدماسا دعب فا هکنسمدب لالخا یه رکسع تاما ظذ هسا تب

leراو اتراکوب تولوا عونم یعفلوالقن هرخآلح ندلرب و یر  | 

 | تازاجت-ینر هیلوا عومس اجرو تعافش هسسا رولوا ردا تأرج دباو
 | ی یرقدلوا قل a ونلوا هدیک ا رعاوا هدنناب ۳

 3 3 ی ٠٠ یدو تاو دیق همالقآ
 ا افا ناش تنا یا مک توکی نش كالا ید ا

 4 5 EAGT یدلزوس تیانح سناب هکم |

 الی نهان كناشا , نطصم ندنارنه رم نالوا ینرصتم یاش هنولو
 انها یذ هل الف قفس بوذیالوخذ ایقشا شم ||

 راندا ت ارج هت وافش لوقو .ندنشدلوآ" بت یا مالغا دا :یرلگدلبا ||

 ۱ N یر بید هدولپرداوب ۱

 لصو شعلوا نانزقزا دصا هت اقماق ىلا مورو هناشاب,دجحا دروق فرمصتم

 <  رادشملق هيمو هناشات نجرادیع ییئانودیا اھ هینولدنالوا

 نالوا ریکقافا تنم اکنج نان ارف بم كناشاب زوج نالوا یتسلاو مورضرا

 | یدیشلروت هیجوت یلالا مورتضرا هلترازو "هنر هنتسمدهع ءا . هلن رهش 1

 | هلا دارك ی ارحا قر هلوا زورفم هلابقا ندباهجوت هنتسودنک هلهدنوو ||
 | نلاوحبا صمبنانم هترازوروطوتشب ندک دتناتلرت یسهدعاق لما اهلماعم ||

 | زوم ام هنفافرمنعتم یغانعتسلب اجا هل الع ندمورضرایشانن دلو "عومه
 | ردص یتلبا مورتضرا نالوا للي یفلقروس# ندنق ا لابقاو ||

 | ی م . "۰ ,ودششلوا هیحوت هماشاب د لهتنراد.قیسا |

 0 e طنواخا نین رار رل و زو قرضتم اج یتخدناو | ۱
 ۱ | كد هنآوپ كناشاپ مهار ۲نالوا ترازو ان دما تنسقت رھا تشن ||

 ۱ | هلتهح یراقدمهلوا ن قفوم هممدندنسب تاک رم د ولاو تالاایراقدنلوپ 1

 | روم هدیدکیت اپ میهارپ اومد هبلفاشا نیما قرهلوا فر یراترازو

 أ با نوعی ناس ی ن .دننا نالوا لڪ هلتهج وب راگ نلق

 ST E ! . یداروتب تباثع هباشاب:میهازیا

 ۱ تالیوسسجاشاج > دز اس ی متکب |ا

 | دو نالوا هدلب "فم هلا چابتا هاو رکم كنابتشا نتعب و هب هی اطیش

 أ e در دنوک صوضخ ږیشابم لک مادعاو لق نسب ید
 اس

1 e REECE: 7 حر IEEE 9 7 ۰ 0 81۹1( AEا یک ا ف د ب ای ی ا  
 کو

f RB:7 کیر /  
 TET ت

۱ 



 ۳۳ سرا اسد ادشا لأ هكر ر ونا هدموق رح لح هدنرله رشت

 شا رش مدق قحا A یوص هك ۱ ماش "لاها و د ردشاط

 زنم بلک عینت نوعا ع الطا لیصح وک وتاج ناوارک ذكنوب

 وذم رس مات نویعل ناسنا كنیبلح هدقدنلق ناو ثیدح لها قاطفتساوربسو
 كيشمراعح الا راو 6 رعش # ندنسهسات هدص روهشمكنیکس ماما
 یرفص صئاصخ كنيطوبس ماماو تيب * ةکماعط# لمر یر وب * ملم
 تونو یسهرابع( هيف رثادقو الا رح ىلع ؛یطوالو )هدنناطتسم تاتک مات

 ما الدهرب اع وقو هل.صوصخو شکلوار ؟دقالطالالع حن دارا لوبو دح رکآ

 یذعاول) هد دسیا شمالوا نکی رفظ دب ده تباوررروهص رص رابع رر دبا
 تایصلالکآ هیلع تان اکر خف مدق شه هرزوا یو هم ( مکعفنا رخ ىلع

 + یتش میافو #۶

هرب نالوا هدنسهب امید دسدس كنمل اوخ و او یدیلک كن دعلفیزوا
 زس هطانز 

 لیعامسا ندنارهرمم ف رهصتم رهشفاااسیشان ندعلوا مهم یس هظفاحت صا

 هدر الو اهللاءاشنا هلب اهدا حالسلاماترفنشع هقشب ندنقلخ یسویقاشاب

 یبا هحوف هتسهدهع ینو ۲ یعشب لرفص هلیطرش كعا هظفاح بوراو

 E ردشفلوا هیج وت ینا”
 كنا فط صم ناطاس هل نایلسناطلس هدارهش ینوکی شب كاوالا عب ر

 1 ردشارویپارجاو ببترتیراتیعج هلتسب اد
 هرونم هن دمو رود ن دلو درده مقر تیاعسمدقاندنوب بولوا یلیکو هشس ز <

 ةع دقا غرب نالوا روهشو مانا هدنراذک هدهیهلالضفا اهنکاس ىلع

 هدان وب یدیشتلواتوعد هن داعسر د قره رو نییعدیراب رهش راد رخ

 ردنعا زا رحا ییقرشه اهات دصوصخنمدخ هن بواک

 ees دیلقت هنن اولا یرکسع صاخعشا راسوفانصا ورن دتمر
 اسما لزنا) ند نکی دلک هن هب "رج قج دیم هنلوا زییتو قرف
 رم هللا یسابلنالوا صوص۶+ مر دورا هرزوا قادصم

 1 یدنلفلاسراو رادصا هيلع ماواهفانک او نقارطا هدننانقلوا مولعمو

 ولا سانلانیب یر هماس | شاعمنالوا سلف صیصخت هرکاسعورندنقورپ و

 ا را ا هتفر هر ضم تااح وب وشلک اص
 ۱ در

EEN 
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eبت  

 ادّیمکو هاشاب نادوقو هت ادم ماند طظ و مر
 نوامن او دوه یدنفایس ؛وب یدنفاسرو# ,یدنفاهدازیتفمو هکب

 رادعررب وام ولوو یو روک هل !تارهوع ضصءد هرزواقلوا هنناجرت

 ۱ ۳ ار هد هما ہن دصد هل دام کوچ هک دنا ضر عو ورق

 هدر شو ا | رطاخ دراو و تورب و ییعمر

 دس و کرک دند هیلع ټ تاودیرط هک راقم بوتلو!لوبق یسانا دع

 ردشُلفاطعاو برر اهب ده هلهجو یسانم هتناجرت ساب و هننناکربس 15

 ۱ یدنارروئلوت یلتحرابدناو !شماع | لوبق یخ نسا ادههیلناود یالکو نک

 e بص یهلقار نالوا عماجیسوشننویلم قع رب هجزسب رحیلودهیسورارب
aتباعر هع“| منالوا تالاوم دن ازت 

 هملع تلودامازتسا
: 

a TY 

a 2یییدنلوا بلح هتداعسرد  > 

 یرمهب قورعم هاکع د ماش یکسا هدنسهیحان ناروح میا هل مات قشم هشم

 ماش یرنا زاعا رج نالوا یوبن ترضح مزنحممدورتادوحوم هدهعلق ما

 دعسایتوتم هلعلةندروک دم لاتا دم ر زوفوټم هداز ارمظعقبسای ۳

 مهاج كروک دم دوعسم رو یتفیدلوا شا عضوو لقن هنسهناخ كناخ |

 هباروا هلیساس لر اددشهدم السا | هيلع ی ترضحدق معقاوهدهب و |

 یسلاوماشالاحییکو دا بسانم یبا وا باج هند اعسر ددوخاد و يسهماقاو |

 وللم وب هدهملعل اذقالطنا راد هلکعا اهناوضرع دعق دو اشا دمج سور

 ینیدلوا تداعسونع "هلیسوو تکرب ورخ صحت یدوحو كن هینستاک
 كس رشرحح نانلوارکد ءانب هتفدلوا یرادرهش رهاظم ماهلا رطاخ در

 هلفلوا شغل نامرفر ادصا اباطخ هنسلاوماش هدشاب یسلردنوک هفرط
 الاو يالا لر هلک هتداعسرد هدنشب كنبحر هیلاح ٌهنسک هدنرو رح قاچا

 هدنراوج یسوبق هجعب كن رار هح ناخ دیس دبع هلن | یصح ال نامارمح
 روک دمرمج یدنلوا عضو نیما یرارطعم برت یرافدلواشمروم ایحا اد

 اهلی 3 د یمش ماش هثعدلا لبق ءدنفاایکلا لطفا هيلع ابا راس 4



 ساتن دردق ون یرخا ضرغرب كن هیلعتلود یتدندهاکءاجو رقم ||

 اوق لهندا ید فلس كنیلباوب هدقدنلوا ضرع هبهناهاش باکر
 مایل مو لارا رها یلک و ییرج كل ودهرکصذدنس هطاصم |

 صا لار رهز+ رکصخدتدمرب کا سع در دع دع یی چ هلو | ماودرب هدو

 هرامدقم ی راک دلی اط سی كنا دعا داکع اروھط لا رطخ هداموش |نالوا كار دا

 اوصتم رک اسعد اعر هطاتحا قر هیلوا عوعس هللا لج هدتفيف>یر ههوم
 دننس راصح نم همانق دصتوقلوااذتعا هن راقر دت عدعواع | هدرادحرس

 س هل اصمقاوق ی هنر آد هسا شلوار داص هلاکو لمه دارا هرزو| قم هلدابم
 ی ارارتصا كسلا ز هيس ور هدنسارحا هدا موسر جد دعفر ون اتاق

 | گر ههدراو یسهظحالمور کفر یناهن ابلاغ هدنقح ولوقسم كندیلع تاودو
 1 کاسعهینس "هدارابحومرپ الواد نر هظحالم ی یسهزتسوکدرابءطورپ

 ۱ ۳ یراقدلوا روم ام تالفکر اضوبشان ورکسعرسو هدرادحرس هم
 | هلدابت کزهمانش دصت هلتسارجا كتهیداع موسر هنب هلیطرمش لوا نکتمو
 | قتلوار ادعا دم و وا یعذا هجو هدقدنلو اناذیتسارارکت یسغلوا

 1 | هنیدفا مالدالا میش تیفک نولوا رودتص ةتفایفرش نوبامهنذا هدخاب
 ظوبمیروذحم قفلوارارصا ندنفرط یک لا هل موسرلرت هدقدنلوا هدافا

 ةییعتر ادنامهم هن یعلیا هکنوخ ید دهل داب موسرراا رجا عموللثم یفیدلوا

 هاو بولوا ندموسر مز اول یلاسرا یجاب روجرب هلبنار فن هتروارپ هنسهناشو
 كنهبرکسع فناوط نالوا مقحم هدرا هحرس اردا باح یلص عوبش

 هلدابم ن نق وانییعت هترواورادنام«ندفح هلو | ببس هت رلتتشدو ق رفت

 ررحهجورب نیکعا ناسم او بیسنت تسل وب طسوادحرپ دباب وب قر هنلوا
 كروک هب ودنک بولي روتک هب لاعبا قر هیغلوا نییعن رادنامعو هتروا

 فلكت هنسحلبا دور ىتروص قوا افتکا هليسابلا رلتعلخ هنتاب ونسنمو

 ا الو یم مارو ییعح هیلوا یخار هنکرت كموسر یندا هدقدالوا

 اعفنا تروص هلی اراعشا یتفجملوا باتعو شدزرسرهظم ندنفرطقلود
 : نادوبق هدموق مهام یشان ندکعا رابتخ ای هلدابم هدننبب راصخ رع

 :هیسور ll قاوف یلدنسآ یدنفا سرویدنفادجا هداز عمو

 ردشهلوا هلذابم رادمانش دصت تاقاللاب هلسعلب |
 ۱ ندقلوا لثلابقوتسم كمرپ وه دههرکی دکی هدشییتع تادنس هل داسوریند هتوا



Gy Cs 

 ( هک ع رد ڈمانقدصن لدام

 هادابمدنس نالوا رآد هع رق هلیسچلبا هبسور هرزوا ینیدنلوا نکذ هدالاب
 یداج هک هدکد اک یس همان دص ندنف رط قاود هیسور ۵ دقتل

 وا هلدابم هدقاوق لەن اهن ید راهمانش دصت هدنحوانوا كنيلوالا
 روئلواناس هدر ز یمهلدابم ت تیک هلغلوا

 هلال اهن یتفادلوا شک كن همان دصد یسچلبا هیسورهدموق مها

 وی همانم دصتنائأو اک سا اوف یی هش او قسفلواهلدابم

 ادار یناجرت مدت امدتسایتسهلقار جا هن داعموسر ید هعفدو اسان ٠

 هل داىم ةد راصخ مم یس همان دصت كن هداموب یدنفاسسرهدک در دنوک

 ناجرت ا هداما اجر كر هدرا اصتوا قفلوا

 توفص دارت بجوم علوا هژدابم هلیسارحا كوسا مع كردبا ۵ ثدوع هن

 شازتسوک یتروص تدورب و راربغا هدنریدقت کرت كما رم بولوا تبح

 | یتفجهلوا بس هنن را تعا طاطحا كنشودنک قمالروم هدعاسم هدنتح
 | اضتفا قفلوا هنزاوم یصقو نسح كن هدام هلک !عالباوناس ندنفرطیعلیا

 | یقرطرپ رفس هحرکآ هدنرب دقت یسارجاانلع كنهروک ذعموسر هکنوج بودا "

 | روصو لسک هنتمه را رکسعرسوروتفو تواخر هب هروصن مرک اسعویدیدلوآ
 | یتدهدنریدقت یسادابهارس روذحوب نکل ردراکرد یروذح قلوا ضراع
 | اناهرزوا یرالاح رک اسعیهدرادحرس لاحرهب هلدابلادعبارب ز رواک مزال
  ۱تیهچ> باس یی رد نودا این رکسع کهددودح جدول هیس ور هسنلوا

 | رکاسع یکهدرادحرم» هلتهج ىج هبلوا یلاخ نداصتساو لاوسنکودی

  44ه ی رکسع تشنه دیلعءاسردب | ںاجت ا كلر و هطبارو تروصرپ

 باوح لاوس قحهلوا دراو ندمص> فرط هدیه و كمالر و هتتشرریب

 اشاپ یدبعنالوا یرکسعرس لیعاعاو یسلاویلیامور هرزوا قم هلرمضاح
 خوبشاب هرکسع کود هیفوصو تماقا هد هیفوص نالواعقاو هدنتموگحورق
 یسالاو یزواوتع زعورو مم هنتلانا ینوطاننالوا یصنماشاب لیعاعم!نالوا
 ميشچهلاحا هفا طا هللا ثکمهدقاجوب اشاب د نال سراو هدتسلساشاب رکب

 ندنفرطمصحو یسرب وتیوعتو ماظد هنادحرس لتر وصوب ویرلع |تربص)
 ریل بواوآ عمهدناخاد فوك ناف کره هسرولوا قحهلوادراولاّوس



 r a ۱ NE ا ب

 1 لو ادیف هلحوب E كدنسنالب رب و ندنرادصماقم نوعا قل وا
 < دنس هصالخ #۴

 زراو ندا دورو ڻد ادب و قالفا هدست هک د کا نان" زو كي

 ار اوانانلواناسخاوتبانع حش وم هل انور فمك وش نوبامهطع- هلب رنا
 زوندنادغب و دسکز وفقط نوا زو تلا ندوالفا هل دهن یسارحا لنهیلع

 0 رج لاسرهب هدا ز ندشورع قح ترد قرف زویئردو دساک شب زولوا

 رلهدنآ علسد هدن داعس ةناتسآ بوروتک یتلابم نالوا ذ تویغلوا هبلاطم

 es نداناعر یدرانا بویملوا بلط زی اوجندرلکبنانلوا بصذا ددحو
 ]6و و کا ناسقطایش اودشنهدیعندنتکلعقالفاو زدی |لیصح هجا هلا

 ا سورغ كش فر هس کرو ك ناسفطهب دیع ندنادغب وكب قرف

 |مفانمنالوا دناع هو دنک e دن اناعر یرلکی نینکلم نس همانا

 نالوا هدیلاولواو راهدبا ادا ندن اھ ادرار راشو کو تاور

 اد رو بويا بلطدناوع عجار هیااعر یررضو صاخیامدا ماکحوتالو

 سانت واز و ندنف طدیام تلارف یزام ردنوکرارمش ابمنوحا یلح هدهو دا

 بویلر و زباوجو دناوع دنا هدقدلوا بصنم یس ر هد هيلع تلودو

 هدر هجر د قج هل وا هم اضم بج وم هب لاها ځد هراسور اخذو تابوبح
 لمحو لاها یسهیاقنوادایس هسقا دقن نعند رم هدقدنلوا اتشاوذخا

 |تاثیعد بول اهرزواهحو ییددلو اجیارهدلاح ینیدنلاندنفرط راجو هی لوا

 راج هليګار رعس یانغا قحهنلوا تخورف نوحا لوبناتسا دنکسوهب ره

 |هتسارکن الوا مزال هب هیلعتاودوراهدباتخورف هل راتراظن را هدوب ویرلبلجو
 كحمرب ولا هااعر یراهیلقنو هیعطقو رابخاهراکی هحدقم هنا مزاولرباسو

 „ و ما اربجهدنبابكلرپ دت | لقن «رالحمجراخنددودحو ادا ا دقن هل هجو
 رخأو و صیقنت رل ه داع ترجا هدقدنلوا هبلاطم هلعوه رعندنتروک ذم

 فر هلبس هیعا درارضا ندفا رطاو ناقاع یریغندراج ولنامرفبویلو 08

 رهيا تاناوبح یعرو تعارزو ثر> هدنراقارپ وطو راذکو تشک

 ۱ هک هلدام
 سس



۳1 4 2 ۲ ۱ 

 رد رشع ارمهعو اضما یر < زا ۳ |

 4 هدام یکلوا 7 ۱ و

 كس , وتكنسهمان لب هطاصم نانا وادفع هی هتسارگس ۷ وات 4

 ناسهطزو كب و كن هماندودح ناثوا می هدنس هنیزوعط نا ۱

E ۱یرهدام یخ در دو یک ج 2 او یکی كن مانی الو  

 لعبویهوا رابتعا هلهور ندنتلود نی زادعب رهدام وتا بوتاو انا

 كن هيلع تاود هلیساکلوا یعدف یسهعلق یزوا نکل هی اضتقا یرانلوا
 ۲ دهع ینونسر کس ا هدالائ یسهرابع اقا هدنفرصا تشک

 | هروک دم رابع هلغلوا حرصم هدنسهدام یک چو ن ناتلوارک د كسا |
1 

 هلت وط یععرعو هب لوم ناک اک ۱

E۰ | چ داع یعنکیا #  

 | هعاق قوغوض نا رط یرلناخراتات یسهروطآرعآ و |

 نایعرد هدتهورب جج ییفومح تیکلم نانو اعدا هن رارزوا یس هیحان
 رد !فارمعا یه دلوا یکم كن هرناعک تلودایاک هروک ذم ةعلف بويل باعد او

 1 4 هدام یج وا #۷ 1

 | هبروطارماتلود نانلوارک نهلققلوا زاتعا دودحیرهف ن |
 ۱ : نالوا نک هدنند : کد هرقو نا وف رهن نعد هدنس هوان ورب كروب رم رهذ ۱

 ولا یلتکوش س ی دن فک ید ندراتات فئاوط |
 | ندنرانوب اه فرط كنرلترضح ر هاث داب م دنن مع یلوولتج مولتلادع |
 | یسەچ روطارعاو هاش داپ كرول هبسور ماقلاب ولتتکم ولتشج رکو |

 || انلعررع هرزوا داتعم هجوو هل راضما ودنک ندنفرط یرلبانج

 | دنس وتشا رلهمان دصت نانلوا رک ذو قیدصتو دیت هللا )مان دصت

 ٠ ]| مو تمدد مدس د هنیارولوا کو دھر یآ ترد ندع وک نفت
 ییءاضمو میهاقم یراصخ ر نیبناچ بولب ری ورارفهرزوا قلا

 ر٤ راضما ودنک بودبا میقرتو بیر یس هع یکیا قیاطمو قفاوم
 رد نشلیا هلدابم هدر بویلباریهغو مخ هلا زع رارهمو

 ٩ # ییدلرپ و دنس راد هنسدام نادغب و قالفا ٩6

 كن راب رقتیرافدلوا شمر و كازشالاب كنم رايلي هو هیسور اهد



elهب هسورح کالاموزاغآ هنافیلکت عاونا بویلوامناقاکوب هک در ۳  
 وسلوا دودح هنولم هسیا زلوا محهو یرکج هدازارد یعمط تسد
 ۲.۵ ۰ شا نامه هروک هزب ردهابش ای یرلکحه د

 ۱۳۰ 0 تا رم ردمز النقا لیک كاسا قهلوارادج

 4 دنس تروص 3
 .هیسور هللا دیناغ هيلع تلو د هکر دلوا فور ق یت ثعابیاعتو هنا“ دیسار

 ] دنازت كنافاصمو تالاوم نسج نالوا راکرد هدننیب یسهب روطاریما تلود
 ودنشذل وام زلمو یولطمندنیفرط یلاصحتسا تالءاسورولوایداهنرارقتساو |[

 ۱ او لیف بروم نیل و دلا نه تالاحند نوک هدنا وقوناطوعرق هعفدوب

 | ندندنلوا هظحالع یکیدلی هلوا حالصو ص خاسفنا بجوم هکلبو
 ] راتنشا تاودییاوبش |یتسرک اذم هناتسو د ندنیفرطلروب رم صوصخ

 | تحعداوم واردرب دعب نم نیتلودلانیپ هرکصندن راک دلبا دعااطعیک ی رکو

 ] کالف د وق ءهلاصم نزادعب هلیس همزاج "دارا قمالاقلاقولق
 | نوا قلو ا متم ندتیفرط هليعفانم كن هدومهتراجتو كنم راومحهنسحو

 e هَ رلک دروک ی" دتعم یطو ر هبه وف طر اررب رو : مه ص وصخ

 :انلع تسافاو ام ی الماک امام دنس و هرک اذلادعب یصوصخ و تاو
 ۱ ارام ےن دنرلف ر طهدنرلک دلب اد | منی نتو دةع لر دب ناع ودهع

 | زانوبندنفرطهیناعع “هيلع تلو د یعیاطعا راهمانتصخر هنن راد ونویعاو ,
 لعفلاب الاح هدنرلنورد لاجروالنکو ارزو تک وش یوق تلو د هلا هاکر د نادنم
 , ینلیضاقلویناتسا اق ان .هلیس هنا یکلرکسعیضاق یلوطاناو ییلنادوبقاب رد

 ناب ردارادراب ریهشبول وا بایفرش هل را هعیفر "هلیلج نامدخ باتک تسابرو

 ولت اهم ولتمارک ولتک وش ناهج هاشنهشنارودرواد ناش تلدعمورسخو
 ناسحا همرادب ندنرلن وامه بناح نمدنفا نمهاشداب نعم یلو وللا دع

 | اداب كهیمور ماقلاب ولتنکم ولتعش> هلب رل هیماس"همانتصخر نالب روی
 | هتروا هداعلا قوخ م: فم هد هیلعرد ندنف رط یرلیان> ینوع روطاریی او

 | كن رط سالسا اورې دالوناسو یر اشتسم كاتناودو یصخ موی سچا
 ۱ E هلم اهم( تصخر یخدیوفاطو هدوفا ولت زممولتمعر ءرلاوف

 SOE رفیع یاد اجو یا وی |

 د
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 یارو هدانا هب ودنکر وک ذم صوصح 9 يا هبسو ا

 یسلنا قرەنلوا تراش ةد تر اوض هلخ رسروک تهدف هرزوا دقو ۱

 تدوعهل دراب بخ ینج هیلوا نکعلوبق هنن یکی کلوا ہد هسدل ر دوکه ند رب ||

 ن ردص یس.اک ضارعا كنيعاماو یبیصعت كن نال وااو ندنکیدا ۱

 یندلواتردق هدقدنلواهدافا هدن رمز تو ایا یوک هعج هنر

 قرهواوهاروک ذمدیق لب رالوا "داداضر هنساطعا ءژهجولوا دنس مدل |

 روک ذم نالوا عفاو هدنسهطوا كکیادنهکو و یدلوبرارق یماطعا نم

 مالک قارا هزب هدوهب بویلروک یس هد اقرب یلکو ی نیز كتاب |

 یدلوا ششلوا ۱
 شعا هدنل ول كب یس هعلاطم كن < یدنفایضیف نایلس نوح هللاطةق |

 هطخرب یکم رف قرهلوا طورشون هع یالخهد هطا صم ماكنه لود هس ۱ ۱

 ترح تکرحو ند هيلع تر ود فرطو ینیدلوا شا بصغ ییهوظع ۱

 بصع قیدصت هدرب هفث رب ندقدنلوا هلباقم هلا تیوکس هرورضلاب هنازفآ |

 ضم دن لوا .دلاچ (کیدلدا تقاوم هد هننسلر و و |
 مظع یسبرغرط 7یسلوا شام هوا تزامج ھن هالا

 لصاح هل مای یاب ولظم كر هل رب ,دنسکما اتو را كتا يا ۱

 هن القاص داف كهيلاراشم "یدنفاقتراردشل, و رارق هرزوآ قلو ۱

 نو 2۱ ظفلحافرب نسررض طقف كنسهلیا هیسور هلهحو یسهنار اکنیجو

 یدا راکرد ییجهیمقو یتجهیمربق یب هلاکم
 هک ینیددنلوا هلدابم دنس ۶

 یدنفادج هدازیفمواشاب نادوبق هنسهلدابملدنسروک دم هلیس لنا هیسور |

 و ءرفص رهش وا هل اواروآمنوبامه مات ا سو
 كن اش اب نادوبقبوئلو |تاقالمو ع امجا هدنن ارسلحاسقاوق ی هنینآینوک ین
 حالعورییدت لوغشمو جارمان شاپ نادوبق هدر وكن م موب هدقدشلواراظتنا هنمودق ۱

 یدنفاسر هل ایدنفادجا یدنمهلکلرب ورخ یکج هم هلک هسا بولوا ۱

 هلا یدنفادشار یصکلکب هرزوا کت ارنهغ ید هب اشاپنادوبق بودیارب ۱ ٤

 هدمرح عقاولاف بودنک هنغانوق كهيلاراشم یدتفادشار رابدتالاس ۱

 هدک دتا تدوع هعاوق یه آ بودلر ممیدنسو سلو لوتشم اتارا ۱

 یدنساشاب نادوقر دشفلق هل داع مف د كلب دعشو هلدابم رادنس هلی چيا هيسور |
> SN #, : 



 7 ۹۹ ا

 TRE كتالاقم وللثءوب درع یثا ن ندفلوا ظوحلم یرالمالاقو لبق
 || رارصا بیع ااغصا نکل دلیاداربا هل !تاعفدیب هیضقوب 4 ولوئسمهرزوا |
 | هلاکم هسبا رلوا جه هسنلواداریا ه ییلباهرکرب نزجماكدیدلبا |

 ۱ رولپنروق ندنناسل ماوع ناش رهاظ زر ومأم هل.تفوو رول وب هدنسهطبضم

 || هنرجاهم رولوا شلوا تمدخرب هنیبم ند هسرولوا كجهدیا لوبقرک او
 || لوهح یتهحو تععو لوفتم ندنراو دنک یرلکدرب وتلهم ردق یآرب
 ۱ «داز فمنوجما قلوا مولعم ید یسعرمتهجو كاصوسدخو هله ر دیک د
 ۱ نوسلواراد تا هتسهرکاذم كنيفيكو ب هل اراضحا یدنفا

 | | كنيلسم ردقوب هسلوا ن e قعالکا ز وس هتشدرکآ رک یدو اباوجاکوب

 ردمولعم لات نکل یدردبا زب وجت ک یتسلاق هدتیعر تح

 یفیدلواناکماو N هدروماهلب وب کید د یدنفانایلسیهر وم
 ارسار دقو ندمالسالها هدهطل امالثم ردلوبقم عرشلادنع رارذعهدلاح

  بانجنامهر دملب وا یخدرانوب یکی بدلوا یتاکما كن راصیلخمنکل ردراو
 | طقف ردالوا قوا تاشام لد هسیجر و تنسو توق ه هملعتاودقح

 : تامدقمضع» ةبر وهام رخ نم ندنرافرط تاوذ نالواررومآم هن هلاکم
 | دارملوصح هلرسو هک داش هسناوا داربا هب یعلیا هلل درس هناتسود

 | نایمرد هنتود ندنفرط رار ومآم یخد هدنروص ینیدلوا ر ولوا
 | تلودتلاذر كجهدیا بتر هدسنتروص لوبق مدع ءان هنفجهلوا شئلوا
 | ۱ رولوا شمالوا داع ه هيلع

 لگد ىج هللا هرکا ذم هلا ا اک ىنا دنلوب

 | دنس تزوص هربا خلاب ردق یکی دلیل کم هلیس هطساو یناسجرتهکلب
 | سلحم دتع نوعا قّملوا هلدابم هللا یعلیا صبا دعب بول ریدشلرارق

 | وبدردما مب روم هسیارفاا هلدابمدنسیسترباراز اب وب ارز ردقج هئلوا

 ۱ كتقو يلع ءانب روپهدیا ناهذا شیدخت بوردنوک زربخ درایو شحوم
 ی سلم م هناشحابم وا ول

 ۱ ETE من دارد لوق نسل اک ا 4 7
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  ۱هنن راروما ولو ا تسب سس امد قمیوقراتانار ز ر زدالوا كفر ویدنسناوآ
  ۱ ۱نولتمر ومر ویب رز رالی هللار شما تیعبت وقسم ی دغش یدیغ وب ی هلخ ادم

 | وب رایدلبابسک یرایدنک ی حد یتسهیلب تالتسب رسوب لصالا ی زردهفناط
 | هل قم رولک مزال هلب ان هدلاحیمددنلوا رارصا ندنیفرط هدنلوبقودركدیف
 ردطومشم هللا ناکما یلصرف لداهجاذهعم ردقوب نرادف تاب دعش هسا

 زروذعم هدلاح ینبدلواناکما

 لاخ ره صوصخوب ما رع بودبا لب قم خداکوب لاحر دیدنفا یضیف نایلس
 ظوح«یروهظرخومومدق ضرغرداکد كم دنوسلوب ماتخهرزوالاونموب

 عرشهداموب وردکءدنوستیچ هنادیم بوئلوانای هسیار او ترضعر نالوا
 ارز نوسنلوا قسیقحت یخدیس هیعرمش تروص هرکر  هلغلوا قلعتم هض رش
 هنعط ماهس كلراروم مو یسلو اوکتفک و یدراب دن از وک یتیعر كنیم ر دقوب
 روک ذمثح هرزوا قماسلعاط سلخراصح هلکعد ردراکرد یشلفهناشن

 رادت هی اوج هلهجووب ندیمظعا ر دصیفرط هدقدنلوا ضرع هبظعاردص
 تب دشرلب دتا هناعتس اند هیلعتلود فث وطنالوا هدع رقانضرفول هکیدنلوا
 هنخلدل وابجاویراهناعا هدنراک دتا هناعتس اامدقمو ردیمراو ترادق هب هناعا
 نالوا شوا ث شتو یع دل هنلواهلعا نکیشلراقیج یوق تروص راد
 هلیس هو العكنطرش دیتشح تیل ولع ك ارکدیهاش ندهب رحم وهب رب تاکر ادت

 هل ییارکتیهاشراتا ید هعفدوب یع دلروکه دنافرپ همس ندنسامن ادل اخ

 هلساعدتسا تاش یشنو روشنم تودنا باما هنفلناخ ع رفیفار ؟رداهب

 هد ونلوا قردصت یغلن اش كب ارکر دا هب هدماکنه یرلکدر دنوکسضحت ه داعسرد

 نوسنلوا رک اذم هلیفارطا یراروب یعدلوانکم كمردنوک روشنم
 ی یدنفا یضیف نال هدف دنلواهدافا هراضح یسهداراوب كمطعار دص

 ینیدلوا ردطرش ناکما هدهناعا رد دراو رانوب اعقاو هکیددبودبا هداعا
 موقوب,یسنأط راتات ر دلک دییح هناعتساو هناعا دا رعنکل هراجن هدنروص

 نیطالسونا اخردقوب هدشناج یبا مور صوصایلعبولواراوطالاب رغ
 ةداناون هلصدندفدل وا دوحومر انا قونص قوح كي هد رال ګر اسو قاجول و

 رایدرپ وهرافک یزمسنج یاس ردراو سوفن ردقوب شع | ٽرڪ ندع رق
 ردسعل نهذلا یلاخضحب ندنسلاها هیلعتا ودو یرلقتاهعاشا یتسزاوا
 ثادحا هدنقح ررومأم ویدرام دا زب وج قدیعر كمالسا لها ردقوبیحد



 لجهدیات و رب هع ترا رکن هرکصندکد لنارشن دماننانی

 | رالابع وایشاو لاوما هدنفرظ ةروک دم تدم كررب و تلهم هامرب :راثلوا
 ف ران ات فتاوط یدیشمر وتصخر هن رل با لاصم او لفن رال یرلکدلید

 رایضهبندن :رچاهم بودا تماقا رابتخا یرلیضع و ترعه یرلیضع»

 . روکد م دیق هن رزواكنوب رایدلب ا ن دوعن رلتطور ارکت بول وانام سب ید

 . یدتبا لولحدوعوم تقو .دعسب ندنوب نمهلوا لیاق یسلریدتا جرد هدنس
 | یسعلبا هشور ود نوسلوا تاقوا ةعاضا هللا تاداربا هلوقموب دعبایف

 ح ردشمردنوکر بخ هلیناجرت
 | یراب خم یاصتفمل رانو دکیدب دودا مالک هداعا هن یدنفایضیفنایلس

 | ضرغراسهدقدلوت لوصحیرلبلطم ضعب ید هسدارارد ار ایص (هدنراامدا

 قدا تاشام هزکب ولطم هیلع تلود هيلع ءانب ردب رحم یرللزمتهدنرابزچ
 : هرکص ندنوب و یمافلوا تعنام هرانیتسسا كغ ا ترعه هاب ررابتخا نکل
 هکنوح هسل دنوسللو حر دهدنسیرلهدام قلواراجیسرک ادم كص وصخ وب

 كنج رابتخا نوعا هداموب ند:غیدنلوب شلوا لصاح یرلیلصا ضرغ
 | هدرا ر یحردلاعح |بلغا یرافج هقاب هنسهراحرب لاحرهب و یرلکح هیع |
 || .هیلع تلود هدنراک درتسوک راعضوو روط ولرد ید هدئس هدام سولسنوق

 یدلاق هدنصیصخت ل قجلا لاکشاو یدتبا لوبق نبصن سولسنوق
 ملول لوبق هدهیلصا هدام هکنوح هلکملن د رولیقاب هنس هراحرب ةرکص
 بالام هناع راب دمه د یدستا در هيلع تلود ینماعدم هر س>

 رابدتنا رارصا هدنرفم كسولسنوف

 دنسبوردنوکرربخ شحوم نوکر ھه سیا هیسور هک یدلن.داباوجاکوب
 .هنب رک اسعقفتمو هیسور «مزور هدنراش بدو دح هدننعع لیعح هدنصوصخ

 || ردتمادنیسهصنن كن هدامرخأت هلا دار | غیدنلوا فرصشورغكيب زویکیا
 | دیفم یتشر كعارارکسیچرد هدئس كرؤوكذ مدیق نسخا مالک عطقورد

 ّ ۱ رولوا لذعوار هب هيلع تلود دقشب ندفدلوا

 1 . هیسور لصالاف هداموب هکیدب د بودیا ترشابم ذمالک یدنفاءاتنایلس

 | رارکتدمبابف هلفلواشعرب وباوج هما دردلواو شفلوا ماهدا هنن ۱
 ۸ .هبدلعتود هی اوببولوارکرد ین باوج یکلوا دنزوص ین او

 2 تعارق وشا نامه هسا ندکعا باکنرا یلاذر ندننبلوا ناشهصیغت |ا
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  1ندو هلباعم هدکب هساوا 3 وجود نم هارو هد

 | قجم ابولوا رکرارق یساطعالدنس ید كنولهینوردرلاومرب
 ل متسع رغ تارببعت یسهمدقم دنس تروص يکندرب و كنسعلبا هیسور

 هدنروص روکذ م هقشب ندقدلوا شوشمو طول هللا هلم هدراب ت تالکو
 یگدرذویه وا یکتا نالوا ي كنسهمانهعت یناوق یلدا

 نولواحزدن قملواافلایسدامیهجوا كسهماندهع ەجرانىقوىزەدام
 هلیساکلا یع دق ین دعلق یزو | هسدا هدنسهدام ی ھج واكنسهدهامم هجراتیف

 كنهروکد م "هدام قرهلوا حر ەم یطرش اققا هدنفصت 1 كن هیلعتاود

 و قا راز ودیسور ار ار تر م القم اا یخدطرش وب 4 سا 1

  RTیرسفتو حاضبا كراهدام وب و یریغل لز ریعنسهر خو یهیه

 كدنس تروصهدقدنلوا ماهفاورابخا هن سلبا هل بس هطساو یناچجرت ر هیسور ر

 رک دنداغلا "هدامكنتلودطءهفو یه دلوا حراخندنر | دتقا" هدهع یه و رخت

 هنر وص ون وبودا هداعا ییناجرت هدننصهدافا ییعیدلوا یسفخ دصمرپ

 ف انمو هعزانم یلییخر هدر هرا بولوا را هعفد حاقرب هطماولاب

 ینج هی الکنددنمتروص قح هوار رح هدر زتباهذ هرکصندنعوقو

  1یدلس هناوا عاربمفد هلس اقنا كنمهرابع یزوا لهجو

 ٭ صاوخ تروشم ۳

 قفلوا لارا هتروشم باعصا نا ربع یتروصهرکصا دق دناو | میت ر وک م دنس
 نایلسویدنف| یضیفنایلسییب هبساګ ساب و یدنهایضرف رادزقد هدننص

 هدقدنلواتءارقدنتروص ك ارد اعانجاهدنس هطواتکیادنهک یدنفاهانپ
 ردقو دنراهرطناب وقوع رف دنسع ناسصاینکبس یدنفایضیف نایلس ۱

 دنس صوصخوب هلکع | لاوسو د ردمح هوار" هب یرالاحراو ندحوم ۱

 باوج و د روئاواهدافا هلی هط ماو یناجرت هنس | هبسور هدف یماطعا ||

 ترصه هلفلواندمالسالها رانلوانکتهدنابوقو عرق بقاعتم ینکیدلری و ||
 رادعزال قفلواهوالعوجرد هدنسیصوصخ ینمامنلوا تعنام هن رند ارایتخا 1

 دع قو هبب وروا هدنکیدتا طبض ی رقول هینر هک یدلنید اباوجهنسید ||
 سر یی جم
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 ابلغەرزوا ییاجم|هب شب تعببطو كر هلک رورغ عبطااب هنود روما یابلوا
 ا وروا لودوشلروتوا هج هل وش قر هنلوا نط رولاق قاباا د هلص سم
 قالا یدلو كلما بلج یب راراکفاو كع ا قوقو ل صع هننابقرتو لاوح |

 قعاتلوالزن هل هغلاهلافنیرابدرقل نوسروط هل وش عاب قافتا هليسىضەب
 مروعا تعد هد هعفانروما ضعدهلرب تامولعم بسك هاب وروا لاوحاو

 :اماظن نالوا شلوا یراتوقو تاج ثعاب كرانا هدب رکسعو هیلامو
 ب ا كنيران یاو هب هيلع تاود لوصاو a تعا رش

 ۳۰ ر
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 لا سواد ا ا ههاودوندنرافهاوافقاو هیمامهلاع لاوحا
 ۱ م هر ندنةيدغلوب یناک هب هطاحا یت ر دقو ن دوف ریظع تابه یرلفدل وا

 1 . فو الطا اع هقیفح ةقیمح یراتامولعمهحرد نالواهدنونفو مولع كنس راک ا

 ر کو ید اررد اه عاصم بیعصترلنا هدزار ندنکو دنا هلو ارادم

 دعا ا نوڪ :یرکسع ماظن بوربدلاق ین یر هکب نسب کی ردا عفر نوڪ

 ضارتعاوب هسبارون.د زکیدخا ارجا بوتوئود نوح زی هیکلم نایطثو

 هیلعتلود هدرلخم رانرمشیدلوا لک هداندرازب هکز زر داهل اقم هلهجووش د

 2 راک دمهدباتراسجهکملب وس ید راتاو نغيدلو| مدآز ترول یرایشوب
 مدلبانوسلوادج یس هلج كن هموق مداوم ندهرکصاعقاو مدشم نام
 وفيك نانوب یرهرکصاهدو یبهدامی رد وبشا كن هیلعتلود یبس طقف

 هکر ه دوظعنارضم ینیدلو اراتفرکب قاعتم یب رب رب یکی س هخاصم هنرداو
 !اوعو صاوخ قترا تفیدلوا نکءاقن هد او لوس ادیت بوعا شب زوک

 ,لصاا ردیمولعم كنبابرا ینیدلوا یراهیضد یسلواروبح هقارعا
 یدادعت هج ناهدورانوب هتشا ییابسا ن راتخا ىرلقلزىسذوغد واوش

 ف نکسزم هد ارب دقت هلیقال ندرککیدمروک ییناوموب رارسردرلبژ نایلوا
 سن هنامزواوندلاشماو براج نالو از تاكو رتم مز هکر دلوانالۉ | مزال هرازس
 رد وهسوتدنما رکشودلو الان هدیناخ دیحلادبع ترض > هاوتا دعها

 دزمس ارب ز زس هیلبا تانیطخربمعتو تافامربجنکما ا٥۲6 بودبا هدافتسا
 دنعرکفالخازکه سیراب رشم هدرکن ادخن هملع تاووردیاروصف |
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 كتقولوا هروکح هرن دبا ةعلاطم یی هجوشم تاعوقو ی ىلصام

 | كمان ا فارع نیر اطخو تلفغرا ؟نالواهدنادیموقمالوب روصقەتس الكر

 تالهاعمو هنیظنت نسح لر کس عو كلم هز هدب وقلاق یر كرات | نکل ر دلک د لیا

 هنسهرادا اقبطت هب هی لوصاو هیلود دعاوق كنهیلع تلود هبحراخ
 ین هبناّک تنطلسبول وب تصرف نمرانعشو د ندر غ دلو | شما | تربغو یس
 قا نه هلن در دقوب زکقجهدنوب زکسر وب هدب| نعطوپ راش ارا د هتځر هبنروب
 نالوایرورتیعر ماهملفاکو یرکسع یاسژورهدهیلع تلودروهط تیادب

 هلتروصرب یرب ره هد هنو ر كلا غو رند هنسزویکیا یللازوب تلودیا معاوارزو
 نالوا یرلعو بتم ی هعبتو بارخ ی کلم بود ادادیو طظ ہر ان لاعش اودا دیتسا |

 روما مزال یالصاومحش هروک هنناجماو مکح كنامزرهو شع ارفتندنلود
 تعنام لجو نخ هنسارجا ناخن الایدلو هن ذاختا كتاهاظن نالواندهیکلب

 هنمان رکسعوندنراقداوا شلیادع ندنساضتقا ی را هصوصخ مفانم یک

 بولب زوب یخدیراعدق ماظن هجاالواكنرناس فئاوطوءابسو یرکگ: نالوا
 هق ولعو فتاظو نال رز تاصصخهرزوا قلوا تنارغبرغ ح

 دنسهحر دقت اصبوللا یک هعطاتموماهساهننتد ول وش ناطب اض تاشیعت |

 شمروتک للخ هنننالصو یرورپ تیج صیاصخ كتلم رالاح وب و شا
 ةجر هيلع ینا ناخ دوج رود ندننیدلوارمسمو نکمربمعت اف هلیسلو
 یساحاومده ندنساسا كن هب رکسغ همنع لوصاوالثم یتیدلوا هد را

 ااا  ر النهج رکشدناوب دن اه ضا

 ناعطنت یراق ذر وب سس ان كنن راترضح ن لیلجناطلب
 لوااهدک وبلاحیدا حاتحم 4 دیلکتم یکه رکسع تاعسسنو هر ربخ

 یجدرانابولس هدیاربددتو جد نکا هدراتوو

 نامزلرسهدرتکومزنارب زیدیاز دی لابلاینام فشکن دنسوقروقناج

 فرصهکلب و هباطخرب یئرجبویلوا لامو ناجتبنعا یک نکناشز تنچ
 تالستنم اب هتشیا ین ازررب ویدیاروم هر رسید آیین الی یبم هاتف
 هشیاهلب اباق روضح كن هبلعل ود ناکححدنب و یدری دشلانفینشرف

  تلودویدلوا بیس هنسلکراتک الف هع وب هنشاب كلود ق روا عن هاب

 HERE ااا هیلع نالوا شلوالصاحقلارارب ا سود لوک



any 
 عماج یتافص اک نالوامزال هکل رکسع یلم واقع

 تاسنک او یراتکرحونالوجتعرسو هدا زك, یراتعاهشو تدالج
 ر رظنرایغاو را د دلوا هداعلاقوف یراتبلیاقو دادعتسانالوا دهب رح

 ؛نردنرات دالجو تراسج طارفا هکلپ قرهلواندداومنالوا لسوتثم 0
 زسنیلها یناطیاضو نسماظن رکاعایا زم هلو یشربقح هوا ضازتعا

 ی كنتدالجحو تعاعش ءلرکسعهدلاح ییددلوا ۱

 تنطلس روما ناریدمو تلود ناریدمروصقوب بویلوا مهتم رک اسعهلکنوب
 ى نام كمالرب و بولبرب ودنس هسا لاح هنره #ردعجار هناوذ نالوا

 هد د قرملا اوهدایكپ ول هیسور یم رق میلقار هحوق یا هتسب
 هح كمصاو قيمها "هحرد كع رق عقومو یتاعناص كن هيلع تلود

 تب مباض تكلم "دعطو ر زکلاهدنس ه اثم طة لوضع رب یکی یدزنسوک ۱

 بس لوا تن روهظكنساغ ود ادعاهدرک دەر ة هک, تویلواتروص ۰

 |ودشلوا ترضمر لوس هدنسهزمم كنا تباصا ةیلامش كلزنرب کلم مسج
 |یم هبلغو توطس تبص كن هيلع تاود هدنررصع نایلس ناطاس یوناف
 اس ین رب هوق كنهیلع تلود تقولوا بولواراطقار احزادنا هلولو

 ثساتود هینستنطاس یخد یلالقماو ذوفن کد قلم ینیدلوا بلا
 جد هدرلوص لو| نوع>الصاو مطنتكنم رافرطدنه هقشب ندقدلوا

 هب اثم یصوحرب كن هيلع تلودزکد هرفو شلو ارادو ههنات ودهجوربا :

 هملدک هلیک هر رخ رګ  ندنزک د قازا هلیسلج | كرار ن ضعبەدلاح ینیدلوا

 ر هنلققرطرب رهعلاطم وب ییامتدنمکح هرکصیدناشعلق ثبشت هابسا
 ر هیفلوادیقت هنب روم اغودهقشپ ندق دلدونوایدآ لرد رخ رحم ویلو ك دنه

 اد هسا شلوب یندنو صقانت لالقتساوذوفن نالواهدزک دقاكن هیلعتلود ۰

 ساعود كتل ود رکیدرب هدزکد هرقو ندنفدلوا لاک ر یس ه رب "هوق
 طاح یلالتتساو ذوفن نالوا هدلاشو قرش تقو یلیخرب ندنفیدملوپ
 اب هل اقم تودنا دانا کنیم ماطظد یراصت لود ارخوم یدیشعا

 اع نكر دبا باجما قسزاب رکسع مظتنم ید هیلع تلود هج“ هدعاق
 دهب راح نالوا عقاو ندنفی دلو رب ذب للخ ی دیراماظن یکسا كن هیعالسا

 فک كب #



ENF ۱ 
 | هتکیدرباب رفع هب سابق هنلاثما سب طقق رسا ال قلوجر قرط
 یسهدام مرک تقولوا ارطد هنکیدرب وربخ كنافا هت توب نف صعب

 ارز یدبا ؛لرک لوا لباق یس ریدشوک هلبا توکس كر هیلرپ و دنع
 هجوق ر هدحص مارا هکل ي بویلوا تیفیکر ب هدنبیقع برح ینیلکت وب كنول هیسور
 ها دغ تک ر حوب نکیشلرتسوک ًاضر تروص هلباتوکسهدب ودیا طیضیکل#
 ندنغیدلوا شم هتسادنس نوجا قع وف هن هعو رشم تروص یس هنارورځعو
 تیاغ هج سو دنکو شراف هیاب وروا یسغ ابر نالعا نامهوبدیدلرپ ودنم
 یی طش لنلصم نی مسکن ودنسكنسنچلیا هرلکنا هیلعءات یدنایشر جوک
 یسانلواتاغلا هوا نکیشلیاتاورهدساحاشاب نا دوق ینکیددر دنکم

 دطقنرپ هدنلایخ هطب رخ كفالخا یسالنارا هراحرب کوب هحدقا هکلپ
 تان ومع هلا هیس ور هله حو کیدا | ناس هدرورافوب هله ردٌشکارب ر هادنشا

 هننلاتساوبلج كراتلودضعب لباقماک وب نکیشفل وا سح هحدقا یراقافتا

 ردوصف لوب رپ هدنمح یروما یایلوا كتقولوا یسالقا
 یکیا جد تالرسنردق نالوا شلوا ضراع ه هیلع تاود هداتنا لواو
 قازسماظنیرب ردقویهابتشا هدنفادلوا یسهردکم همان كره همدم
 هلرصع ناجا هد هيجراخ تاللماعمك رک هیکلمر بادن رکی رکیدویس بل

 یالک و یروص نالوا هدنات 0 هدن ومل دیک هلوب ییدتا تعصاو قوس

 ردز وسرب ح ورحن یسعا دانسا تواخرو نیجهرخسع ء كنيدنْا قصاواما
 ندا هرصاحع ی ور للدهدن راک ورب هیمالسا ارک اسع نان وب هدف و ولوا ارز

 هرلشنآیکر دنعس هدنرللاراکنفتولوکنوس.دزءامزویدافحاودالوا كرار دام
 یفرطیکیا كن هیمالسا رک اسعردیدادجاوابا كن همطتنمرک اسعنربدلاص

 دننواخرو نج كرلنالوب هدهتروا هدلاح کدلبا دوجو تابثآ هلن وي

 وبندنروداشاب ميهارپ ادامادهچرک اورولیهلو الئ اقا رانلوا یناصنا و لق

 هد سویا شلوا ضراع هردکم تفصوب هن هیمالساتلم عقاولا

 تالرورپ رکسع هلیاروهظ یسهمعاد كاروربنت هکر مرا هک وب
 دارفا هدب ودا سفن سايق هدنروصوت ردشلوا لورم یشهحود«تفس

 2 ور یا تنا داس اکو



 ۱ ندنفرطشپ ا |

 ور »هنایدا یب كنيفقل ادوعسم نب ةورع یرمضندنفن دو درس هفتع 0

 هردنارمیغت یتساضما كن همانص نالوا ىلع ترضح هماخذشوو 1

 وعه هرو نم هن دم متصل ا دعب و شازتسوکل میو رندیهانتلاسر یار ط

 هدر دن دم ند هکم بول وا ف رسم هلب !مالسایخددسا ن ةت عہدق دل ارو

 وادراو ندش رف تبناح هدشعص یعاجرتساو دادزتسا ففاعتم ن یکیدتا

 ار اود داس یوا ر
 > ۱ مپ صل کیا اوشد

 اداسحا هق و طب ر هلا شی رق "هفاط یجدهد ازحالا موب وشلروب

 ونم "هنیدم حراخ هدننعص یراتهیج قب رفت كنب را هلق هر ازفوناغفطغ
 باطعا عوطعم دجورب لاسرهب هندتموف م نوتابقكنشلد تای نالوا

 هلان كن هلع تاو د هعفد وب اسایق هنسلوا شارب واضر ند وب فرط

 !نم رها هنب راعیتتمرسنف یتیدلوا نساسا تیفیکیکیدلب اراهتخا

 ۱ تِیحنم كمارکب اء | یعوقو كنابفيکوب # ردسمالا نم نیباو

 ی اتخایشانندکع هذداصم هننامز یتهسو مدعكن هیمالسا"هطخو تاق

 ۱ الارکم ید شد رق تعج هسرونلو| ضازتعا هداعاوب دید ایرورض

 2 هلغاوا یهتنم هکبنوا قحا مهنا عم هدرافنتسانیح بویلوا

 هح هحوت یندا ن نسستلوا ج ات هتعد سش فیس لس یراتعیچ

 هوصحا ىلعو رهاظو ید یرلکح هل هلوا لعح مهلا یهانلاسر

 ایم هرفن كب یرپ ره هدنیلهاج ماباو ن زکراب راهج هدنندحوم_فرط
 د هلهح ول وا ءان هنتحلصم تما ملعت نکیارضاح نیس لاطبا هجا

 هاو ۱ ردشلروب تیغرولیم

 ق هیعرش نجا 3۴ یدلواماس هداروب یلاقم هصالخ كفصاو |

 لوشود هنسارا لکشمرحایکیاهلب وب هلفلوا بمن رزوا تعاطتماو |
 هک تاداور نانلوارکد هنکحهلک مزال قعلواراتخا ینوها «دلاح

 ارو تويم هلس الع جد نتر دقو توق حر د كتلو د رلا تداهش

 ر وهدنص وصخ كنجو برح ندنفدلوا هدامیکعبمرب وربخ كن هربخ
 ۳ و تیفیک كلود تعاطسساو تودو فقاو هنلود راس یوثف

 هیلعتلود حد هداننالوارولک مزال قوا انب هنیرابخا كرلناوا |
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 هب ول وئسم دئسوب هلو انا هاچ هتشا بود اباطخ هب هلج عار دص هدعن

 رب و تقو هنرهرولب رب وهرکصنوکن وان را نوک ون نکل كجه رب و 1

 مه هدلع شط ند هطواوش یسلجت وش كد هندو لواروای ر و

 هکماعا ا رداک د قح قالو زرو دیشبا ندراینحانوک

 یدلرپ وماتخ هسلګ بونوقوا هګاف دعب یدلبا راسکنا وب دنوسایارهق هللا

 ِ لیذت .

 روماوبولوا رھ ۸ وا 0 شو ا

 یلوالاکشا "هدتعراحود دظداح مادسرولوا ضراعناصش هن رب لد شلو

 طداوضلوصا هلیسح یدادتما لر فس ندى اروهط م دق ا ندنوب ردن روز رغا

 تلودیالکو یخد هدرفس بیقعو ندنغیدلوا ضراعیلک لالخ هب هیکتام
 ندنشدم هنلوا ماغهاو دیفن ه انتعالا مزال ماهموب هلسسیلامها كن هيلع

 قواشرونبج كرکاسع هلی صوصخ و ییافک مدعكتام#هو قلق كن هن رخ
 رادامارادوعقاو هشهد«تالاح نال وا حولعم قر هلو ا ما رم لوصح"هلبسو هب ادعا 1

 هب هناهب یتدا قر هل واهطاحا ندنرافرطاع> هیلعتاودتلام یاوح

a ظوفح ربغ سم هلا هسد الم ود تقاو 1۳۹ داش ید یرافدلوا نرصرمه 

 یییدعلوا دقت هس از | هللا ردنا د ربیدت لاعرد هلکعت !تیاصا هلک آ ی

 تلعو برس هکلع سفن فلت یلاعت هللا ذاعم هلب | تیارس هباضع| میچ هدر دقت
 كوضءر نوح یمالس كناضعا رات هيلع ءا یدنروکب واک یراتلاحقلوا

 تعد رش اسم هذههلاطا | رظن هنکیدتا اضتقا نوناقلا بسحم یعطق

 ی رشنوها هلتسن هنفوجا تیک نالوارارق کمان هل ااراقافتاو ارغ .
 كر دكن هدسأف ضر اوعند | تیاصا هکتلف اک تولوا ندنابقراتبتخا

 كتلاحوب هلسادوسضارمعا لر ل کا نالد هداس صع ن 5 الوارصاقندنم#ق ~1 و

 رم یرلف دلوا ن اذه کک واد یدت اسم ترور هنر



 را رد قلوا ا هيلع لرد
 یرەنلوا مالعاوناس ۾ هراهوق رح یکی دناوب هد رات روک دم تشک

 ساق: هدنفرمصت هنلع تاود هروب نح لاح یدعش یدنارلشلوا

 ورم ۰ هذه ةلالاو ردینہم هتلعوب یرلتبا رکدت هدروک ذم دنس
 »- یدند رد هدنفرط هيلع تلود

 رقرب دا توبازوا ساخ هلا تالاقمو تاثحایم وللتموب حورشم هجورپ
 رودبا باطخ هراضحرارکن یدنفابیقنو مظعاردص ندنفیدلوب هجو
 دمشر داک دزراج توکمنوسنلوا کنج نوسلر وی دنس كيلبوسراغار,دنفا
 زوا یتییدللوا ناس هعدفا هدنرلقحرلت دا ضا رعتەر کص هد ودنا توکس

 ردهنیدنفا هلرب هحوت هب یدنفا یض ف نایلس كر هب در دعح هثلوا تاز ام

 لاح یاضتتیدنلب وسلزوکن دنمد یدنفا یضیف نایلس اباوج هن راک دید
 ه دنفااتع حمید نوسرب و باوج رابدتقا الع هللا قیفوت هبارغ تعییش

 دنفا یتیما یو یدنفا مالسال| جش هرخالاب راب دشاب وسزارپ هدنرانب

 | وعص كنهملع تلود یدنفا ینیما یوتف هدکد د نیسردهن ودنا باطخ

 از ون هلتاصم ارش هدرب دقن : ییددلوا ار و روت دن یی

 دب تودا قیدصت ایما یوتف ی دیدند ا هدازیفم یددرونلوا

 ناديا ید ییمآ یوتف هدکد ید ردیلک د هل ون ید هلسم

 یسد ردزناج هطاصم هدقدلوا هل و لاحو

 رودا لاسو باطحرر رر هراضح مالالا جش هل ا مظعار دص هدول

 ززراکدن د رکسم رلیضار هنسلرب و هب ولوتسم لدنسوب رک هلج کسر دهن

 , وس هح رغوط بوئلوار ارکت هن ورلیدیدزب یصار هعشب همش یس هلج

 ۱13 1 اے اید ضع کاش دام ھو و لرش یک
 الهدنیتعراپاوجو لاّوسوب رای دی در دوب زوسردقوب زوس كچ هد هرکص
 ب و دادا هلج هداموب و یدنذآ نطصم

 3 وا خان نداداوب مالیات یو و

 كبك: دیدرولوا لزوک هسنلوا عفد هداموشهدب وئلوادار اه ی ا
 واوا لزوڪ اعقاو هتسيا رديا لوبق نوسسناوا داری کد



 هدننکب دید ر دیک د لاق ۳ اتمرب هلا اوتسوناج يامان ا

 یار و درناو و ینا طع لدن زالوا ی راک او
 زکشیدروس هکیدید مظعاردص هدورص یک دلثنادز زر الوبق قش یرعندنرلم

 ةسارلنارارق ا و دنسقافتا ك یدعشالثم ردیلاوا عم را رات
 ۱ نایسا هفاک نولیقاب هزم اکر اد یک کی دنلن وس ید هزکصذدکد لرب واد را

 ۰ دنسنال رب و تلد هدقدنلوا عاشارفسم ی | 4

 | فیلکتهکراتم ه : ووتسم هدب ويلو !هلب وباما رولوا شل وا هدنتروص هکراتم
 | هراس طارش هلذمانوا ترابع ندنس هدام عرق زکلاب زدماندهع هسالوا

 رولک مزال قلوا تقوم ید 1

 ررکم هلکعد نوسنلوا تمارق یخدرب دنسوش یدنفا یرکسهیضاق یلیاموو
 لا یر شب "ب رهن نابوقیسهرتفرپ دنس تروص نکیاروئلوآ تءارق
 ندنشدلوا رادهنسهدام قلافهدند هیلعتلود لاول وا رانو قحوعوص 3

 رواج ظعرادص كحد لاو ۇس و دردکعدهنوب یدنفارکسعیضاق ِ

 رولس ك اد ردراو یهیلع یب نکل ردهدنفرصت كن هلع تلود الاخ

 ةحراتبف هکنوح بودا تردابم هلاحلیصفت كرادنفک هدک دو وق
 هدماناخكنار ؟تهاش ردروطس«هرزوا قوا تسد رس رانا موق هدنسهدهاعم

 هدنما رلیحرضح ناک هدنتسا ر كموح رح یدنفادیحورع یواحیهاقنا | ۱

 یرلیح رضع یداراو یمدآرب كنارکتیهاش هدنماناغا لسسا ندنتاخوف |

 5 لس ر هدنبحاصم یاتنا هل راهردنوک یرکلوق نوح ایا
 قابلق موم ا یبعیرلناخ ع شام قم یس اوقسم ید هعفدر و

 هزانا نالوا هدنس هصكو رب كنان وق هدنروصو ردن راناخ كفناوط ن 1

 !اوطو لماشو كنناخ م رق هضاوط هاب راسو ۲

 كناخو هتنتسب سس یضارا راسو قجوغوص یراقدلوا نکاس كن هموقرم"
 تلود بوئلوا طبض ندنفرط ناخ شو هلفلوا لخاد هنتموکح "زوج
 یر صوصخوب هدعب رلیدتنا ساوعد رع ااضتفا یس هلخ ادم کن هلع

 نوا تاتشنتاط زانا نخور ۳ هلب وشیدناوب دخ راتدشار قر هناوا
 داوات اک ندنراب دعت هند کش کالام عقاوهدفرطورپ و ندنرلایفطو ۱

 هبلعتلو د هناشیارک یباح نانلوت یناخ ع ری رات رض م عفر درلنو تفولوا وا :

 و ى ۲ یلوطانا كنا وق هیااراشمناخ دور ر



 كرد هرق هکاب لکد نوح |یسدنتصوریخذ كنیلاها نکلردن اعباضلوس ك ۱

 .هدزک دهرقكن ول هسور هل اطیض یا ندنشدلوا هدء رد یرلناعل لزوک لا ۱

 . یسلا هنسح زوک یوبناتسا هلهحوو و یسغا بسک لالفتاو ذوفن |

 ارز ودروذحرب دشا نادنح دص هلتتسد هدسب دنعص هرمخذ هکر دیص وص> ۱

 | ماشا هتعارزرما هلبسح ق کر وضیف نالوار ردهلل دم كن هس ورع تلاع ۱

 | هیلعتلود هدرک د هرقامارلسب يکلاع هح لک د یوپناتسا هدلاح ییددنلوا ۱

 ا وب كع رفردشلوا 1 اوہ كب یروهط اعود ضراعم هنساغود ۱

 صوصتوب نکاردتصخاف 0 لفاغت ضرغ
 ۱ او لب

1 1 

i Ra E E ۱رو  | | 

 ]دهید یر بر اره ح ورشم لاوئمرراب ار هدنتش كلر ودنس هسا لاحهنره ۱

 ۱ یک دیش نودیاز اغا همالک ك ی ادنعک هلو !تسشنمراذح بوی وار رفنزونه ۱
۱ 

 3 هب ولوقسم ها اراقافنار ؟ ادم هل زع ۳ ییعیدلوا ج ھی هن ساک ہدل اح ۱
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 توی وب لف-الم
 )دنف دلو اطبت مع هقب رش ع رش هیلعتاود هج رک او ردشعا ناس یدنفا

 . یتیبدلواند هضب دانی رومی و هل

  ند هینس تنطلس ناکر این دتاوذنالوا لصاو هب هيلع بتا م یاصقاوللثم
 ىج اردند همزالیسایوسهد ولس ى هنکلمرپ ذاع خد كرانا هل رالوادودعم
 روذج نانو اناییهدناب وب ردطرش یتسماع كن هعااطم نانلوا ناب لاحرهد

 ۱و هک سلاح دنلاول هیسورلز ؟ د هرق هکننوح ردصق ان كب هسا يکسلم

 || كتلصم هلا یارو دنس هسیا رولواربکرارق یسلرب و دنس یکی کیدتسا |
 | تادخسب وقتورکسع میظنتو هن زخرٹکت بویقلوا هظحالم یلیکت |
 | ادعا یز ارز ردبحاو قوا مادا راهنو لیل هب هن رفس هيلک تاکرادتو |

 . جن خد هرکصذدنوپ هک دروکز س هطبار یز رکسعوزمنوقو سکر ادت |
 . هنهادعا هکهلوا رییلعا یعس . نم هلج ردنا ت رشابم هتاف یلکت هج |

 | هیضفوبهدنرارق یسلرپ ولدنس لهدا لاصحم"|تروق كج هلی هدماتمواقم
۰ 1 ۰ 3 ۰ 3 
 ۰ ید ردلماعا نط دب وم رم یو و ردیللوا طو رشم یا

EE 



 NT 1 رارر و ی اییاوتفهژوا 3 ارش کم دعوا

 رای دنا الع راسو نکیانجیدناو ری رفت هداوعد تروص لاح لیصافت هنر طم
 یتفمویدنفا بیقنو یدنفا مالسالا ی دک د در وہ ناب نشعر تاو |

 هکنوج نو دنا یدصت هب اوجیدنفا هداز فم هرک اذملا دعب هدنراس یدننا

 عن رشد کیدلبا نا یر اذعا كودو باط ییسعرش باوجكنءدام

 ردبجاوراتخا ننوها هدنعامجا كن رش هکردوب یساضتقا كنهرهطم
 هسلوا ییاوا یربغ بواوا سج ییاوئاو دسلوا قح هيف زاغ نمّومریالم

 رولک مزال یسفتقندنراتشقلق هلبا باوئا سم لوا دوخاب قایق انایرع |

 ردزکمولعم هلئسوب رولک مزال ق ولف هلن باوتا سیم بویابق ناب رع ها |

 نوها هدلاحینیدلوا بلاغ هنب رش ےل لبه یر تنش مدیا وب |
 تودنارادتاهمالک یدتفار ادو رواک مزال راتخا یحص نالوا |
 كن هلج صوصخ رهو یدالوا دادوت رب داح نالوا راکرد هدنعوقو رفس |

 هب هنب خو هتلود هدناه؟ی درب ودنسهب واوقسمهدب ویلوارفسیدلوا یمولعم |
 | قجابوبد نوسلوایمولعم كن هلجو نوسارویناییخدلوا ردن یروذح |
 كکی دلب , وس یدنفا ندیمطعاردص لبق ندنفدنلوت هحدیعیدتفارادرتفد |

 رویت وسهل وش کلو یدنفا هلغمل وډ تر رفقا ارك هدقدنلوالاّوسوددردن |

 هب اوجیرلیضعءد ندراصحو مظعاریص كجا هدافاو هدایلا یتمالکو ید ۱

 ردرباغم ۵ همان دهعالوا یساطض یع رقلوتسم هکر ادد تودنا رادتنا |

 هدلاح کدلر و دنس ردراو نیسم ردقوب هدناب ووو ناو و عرف اي انا |

 زرولوا شع |لوبق ینئیعر تنیس ردقوب و نتکر ح دهع فالخ كنس

 ییشوا روز دف ثب ندرانوبراو رارودوب هنر رها

 رولیب هللا یتفجملوا هن
 هدنلا كوا وسم هک دهرق هکر اور دقوش بودنازاغا همالک یدنفار کسعیضاق

 نکی تسوس عرق ن رکل كح هلکح ناقثندهرخذ رادتعرب هکلب وقالوا 1

 راشو کج خد تلق ل وانا ءاشنا یدیا هل تولو کد هرف ید 1

 ج تا ل ا تا تت س

 ||ىزەدامل اون و فارمعا یئراسا كرل سم ریش وب ویتکر حده قال ۱

 نکا یک | ناب یدتفا کت ضاق یرلنوب هلدسحقلوا نادر



 یسوق كنج قلا ذاعم رد دقاسم تعاس ترد جوا هن هر ریشسحا

 .ندر هدلب یلاثما رلنوپ و مورضراو صراقو ردلج ساروا مزال
eیهلال ید دردلک د نکم یلاصبا گییعنخلم ] مطانا  e 

 1 یا قیدصتینا جد

 ۱ نایت اتد اوا شا رعا بود ازاغآ هم الک یدنفا یرس میلسیتیما هناسرت
 | یهتتسهز هردهن فراصم مدلی یدقتبودیاتفدمز اذا هلا ااشاب نادوف

 || هدنار ره نالک ندنفرط یسلاودادغب هلضفندنوب رواوارهاظ یتیدلوا
 دتر وصوب هلعلوا ح ردنمیمبدنازوا لا هم ندنرلفرطناردنزام كنووعسم
 کنج هدا ز ند هلجاشاب نادوبق هتشا رولب هرب ولا ین یحی

 || نادوبق هدک ددرویمروک بسانم بوی ازب وع دلا i زور صد رح

 :هللاذاعم هد رد: اف كنحهدتفو هل ۱ ول نت بودبا قدصت یا یحداشاب

 شا واړخ ه هيلع تلد یربغ ندحلص دنا وب ر ولوا انف کوص یلامت

 9 ِ یدد ردووپ
 ااە فار دل کی رب ره هدا و بودا باطخ هراضح ر ءاس مظعاردص

 و رعود زەطاس لع دوع هد: هرکی راهناخهر ا , ود اتوکسیدعش كيلر وس

 | بجاوكنلب وس اتوا طخ و هاش داب ولتکوش هتشا كیقیا شیت

 | ندنتحكراندباتردابم هلعفو لوق "ممآ قافن هرکص بویلب وسد لح نالوا
 كدیا ناب هدسلحوب یدعش هسیاهن رکی زوس ژاشمرو- نایب ويد مرواک
 دقدتل وا مطد هساقح هاو ا مطو هل مح ون هدام هد ویلئوس هد سالڪ وپ

 | عاتسا نکی دایوسزوسكلد رفرب هنوک ضصدرعتهدا ازش سلام میگن هر ص

 مدالوا بورقاب هلکوکو رطاخو بویع د لوچوکو لوس عظعل هلو ساربا
 داو زکمارم 9 زوک مردیا تازا سرولوا خد

 E HERT یدتا ۳ یع دعش یک ر

 چ واو و ارت وردوا یدعت



 ا وای اعم 2 دما دی لوا

 ا er اهوا ساقا ا یرونمفر دقوا یناشما

 صار دارم او ارزوقجهلواغوش اید یرب كن هبرفس بابسارد چ هلل وب ید

 كس رافلخو فلس كنارزو نمک دبا بان هک رکسعرس هرزوا قلوادوجوم
 ندنالیصفتوشا قنکمو فعّص هحرد كتل ودردیم ولعم كزک هلجیرااح

 هدانناکیدد نوسار و ارطناک وب یعرش باوج كڭجەلرو یدلوارهاظ

 نایوشا رابدتفا راغا بودا باطخ هثب رافاقاحواو هب هيلع تلو د لاخر

 هل اقم هر رانش د ردیمراو یاصعو هدانز ردد هل ول تاللاخ نالوا 1

 ند هبلع تاودلاحر هدکد ید ردیمنکم كعا ارادت رکع كج هل هدنا

 یزهطدارو هطداص نکلقوح رکسعهد هیمالسا سور ع تام یرلیضه

 فا رشالا بیقن بقاعتم نب راک دب د قود یرلتناتمو تاب" هداضتفا نحو
 نیسهرولیهدبا جارخا رکسع نیسر د هناا اباطخ هنمافا یرهک+ یدنفا

 بیقن هنب ,دکد ید مرپ رافیچ هبت رح یکیدلی هلوانکم مردیایعس هدنراکدید |
 یرواوایاوو و تکی دن د دبت رھ ّک د دلس هل وا نکم بوداهلناتهیدنفا |

 هن راتناتمو تابثو یر د | تاب هد ادعا "هلن اقم رکسعتاکح هل هدب اجا اوا أ

 یدلشاب ریلعد هلکعد ييو و

 ۱ ی ی هد رفس هو و

 كد مەر و تاوج هذعش درب تقولوا زر مهر کی هد یریضرفس مدیارب ۳ هدننعش ۱

 یسانعمكتوکس هدشنا هلن وب مرلب .وس دغاصندغاصنقدارضوا راست

 اد هر اقیچ ی هتروا تر د ند هناخ هبجر دبا يوس ینالواوارخ هتلودونب درد ةو ۱

 یسانعم كنکوب بوک | قو!شبا هدر ع مو مدتا جرح ها ردقایند

 ارو عطق وب هدسلکوب هلارارق هب هخاصمنام هولابسبرع رااحردقوب |

 ردلکد نكم تمواتالاو |
 ۱ ها و كنسلاو ردلح تودنا زاقآ دم الک یدنفاد م یلج یفوت

 | یرللوبهب رعهرفرطلوا اددحو یداحما هلبا یکلم ناتسجروک كنيلو

Eg 



 < و و ۱

ARE O۹ ِ 1 ارادن  

 رزوایدكج | راعش اه هلج یتفیدلوایناکو ردلک دیفاک هنعشد "لب اقم

 سج رضوط مت اراهقا بودبا فاذکو فالوبدمدروک كلرادنیلک ردزال
 la یدبد كدبا عطق هروکاکوب یسلح ءاروک كقا مرا
 ۱ ۶ تر ینش هرس را ترشایم دعالک ی دنفا یی وناس لوا هبساح

 | ناي رلیدنفا الع یتساضتتم ردولغاب هتعب یشزغنلود نکیدلیوس هلزوکو
 | راجت نودا لا یدنفا قیفوتو یدنفا هدازیفمكحم؛د رانوسروس

  هغلوا مولعم یک مو فض كنه یلعتو دالوا یزاوح كن هئاصمو
 1 هباوح مظعاردص هدنراک دد ردباک دیمواعم كالع دسداهداموب ردفوقوم ۱

 | مهمویدنلواناب ناک ناک تاصوصخ راد دتنکمو فعض بود | ترشابم

 || رادزفد هتشا ردندنردق بابسامظعا هک یصوصخ هنم زخالوا یدلاقیشرپ
 | نکیغو ششهدلاح کیدعن یدنفا رادزبفد دلکعد نوسللوالاوس یدنفا

 ۱ | بودی مالک "هداعا هن مظعار دصیدب دردبلاغ هنیدار ,اینراصم كن هیلعتلود

 ۱۳ رد رنو دید مما هناخ رض تش: رکسرب د نهناخ رض
 ۱ نادوبفیدلوا رولب هلوا لایه هسک كنید قحا هج نالوا دوجوم موبلا

 | رولوا قلوشراق هنفصن قحا كنفراصم اغود زکلاب هر ا دنسهدافا كناشاب

 | ن O اتش زونه ردهدنول یرااغا راقاحوا هتشا دنصوصخ رکسع لدلک

 | كیجوانواویراقدلا هحقا لدب + هب رعو هرکسع كرلناوا رومآم هجارخا

 | شورخكم ترد هب هعاق نکیشلردنوک یبحاوم كنب رایج وط ردنب شورغ
 | رکسعیدلوا مهفنم ان توت یدعشیتیدشاوا لکایسادعامبوراو |

 | فلطارانوبورونوا ارجا یسازج هتل ا مک شب یا تالاا
 ةدرادودح هسا e رولوب لک درلوپ ماظن هلی اقح

 5 شورغ كم چ وانواوباغا اباطخ هب یابیح وط هرکصتدکد ند ردرضاح
 درود هاب اد ید مکی یروصتیدنبکناصتن نوه

 هن , یظعا ردص هدکد یدمردبا هدافا هن اک اشبودیا می کدهاکآوریبخ

 ۱ دینافهب رکسع 2 هطیاضورندندم هجن رلزوسلشد اهبراتوئاتیودن ارادت | همالک

 یرلیعس هنماسطن راروئاللوق هل وا هلا راد دلوت E وا

 | كنپراطباضو یرااغا قاجوا راس ءلرکو كنسامنا یرعکل كرک لکدقوب

 | كس المراویسهاف ەن كن هذخاو»یرانوب جانحت ەتق ا ویرایش

 یک نیت



 فعض كت هیلعتاودو هل وب راشد هتشيا نون الشابهزوسیدنف هات ناقل ||
 لئاوغریاسو تمواتم مدع هدلاحیندلرب و باو هرانوپ یکی اهنا ام لاک |
 كن زاغوب نک دەرد یسک هعطق حاقرب لنعشد یلاعت هلل اذاعءنوسروط هل وش ۱

 هک دهر یسهربخذ كنسلاها لوتاتساو هست |بوطجاقرب تولک هنحراخ ۱

 هل وب رولو | ره هن لاح کالویناتسا سڏن عطق ین هرهخد هلفلوا رص

 هلب وب یدا هل وش یدناهایس رلکک انکی اہدکلک یاب هربخذ هدرمضخثقو
 یلاعتهلاب اذایع رتروب هدا عارتخا لاقولبق وارد ولرد یلوتناتساوید ىدا

 مکیدلی منی رکفییس هرهخذلوبناتسا بوغارب ید رفس لت اوغ تولوا

 یدید ردکم روت هلمص یشیاوب یسولریخ كنوب
 دوخاب وكع دنوسلوارفسمدارع منب بود ارا دتا همالکر ارکن مظعاردص
 ناهج مردا ادق .دتتودو ندروغوا راو ماجر ردلکدقجاقندهب راح

 قلوا ه بوبمروط نوکرب هلو لکم تاکرادنوباپسا ردلک د یابه هسیک ۱
 نکلمدردا اس راومق كنج هللا لی الک و تم نامه لر هدر درا«لاعحا

 راتلکلواندنب یدلوا قحماهتسرپ یک هدنسموش ن لک د لمصمباسا

 نانا راس رايد !ترشابماعطق هبه رفستاکرادت لیتو باس لیص ||
 لر ادن ید هرمخ ذ هن ادرب همان ی طابتحانوسروطهل وش ||

 رب هدراتفو عيدلوا رومأم مب ردي د هلل و ۱ زسەدسلخ وب زکه لج راب دالا

 و او قددصد راضح هلج كعد ا هتسهد هلګر هربخ ذ هبح ۱

 مدمزوطشوب وب:نوک ۵ دلوارومأمبودیا لاقم"هداعا هن یظعاردصرلیدلبا |
 تایسا همت رخ نالوایمولعم لک هل كردىا رادتفاقرص راهتولیل 1

 رتیاسوهرالمیرافدنل ون ارارکسعرسالاح مدل هدا هنیهتو كرادتیهن رغس |

 رفاو هرارب كحهدنارورمنوب ام یودرا هلیس هظح المرولوارفسو هفا رطا لوا ۱

 هرالم ندبا اضتقاو هننراتیعمراغوبشاب و رازکسعرسو یدنلوا عج راخذ ||
 هرارکسعرسیرادقهب قحیدلردنوکت ام عو نوط هب هنر او نوعا كلر دنوک

 زوس دراب همظعار دصر دیمولعم كن هلج یتیدنلوا لاصباهب هراس عضاومو ۱

 و 1 ا و mh ا



 زن ا هر نامر هب ۳ ودنس ندهیلعتلود فر طیتسهدام

 نی بودیا بیقعآیدنف اهدا ازیتفعنکیارید یدیشع دردن کت ۳م ظذ هلا
 1 a باخت ن کل یدشلب وسزوسوأر دره نسیب :اوقسم مدد ار ارب هدساک

 نح هیلوا یصارورعیغت هلی نطافلا دنس هک نوسروط هلب a ید

 ۱ | نوک نوا شناعیلعت هربخ كح هاک ندتلکناو هساارق اش اب ن نادوص ر دقو

 ]| یتکحهیمهدیارمن اتهداب زندنوک وا هدک د لباد ار اهعفدحاقرپ سملو ارتخ ات
 || یدنس هدناول>هدعو مل .دیاربص نوکن وا شپ لزوکك ب رخالاب یدلیانای
 ۱ دی راهحر دون یرورغ كنعد ید A رب 9یب کم کیدتسا

 | هلا ءاطع دجا هداز رع یرکسعیضاقیلبا مور هلکهردسکا ا

 || رخآرب دعبایف هدنروص ییدلرب و هب او دنسوپ بودا مالک ًادبیدنفا
 | تلافک اباوجهنسءد ییررب ولیفک یاودرخ آرب هنکج هیغیا تیرشابمهفیلکت
 یدعیا لوبت یتیرلطسون كنب رانلودهتلکناو هسنارفزونه نوسروط هلب وش
 هدلاع دمت كعیدییلوامولعم ندن یاب مدعو تابتهدنزوساهدک دلی د

 روپهدب ادهستیسیدنکو رویدردقوبرب لطمر هرکصتدنوب ورد هلب وبیسامدا

 را ینمروط یبرروط هدنزوس ن کل
 تام دکب تروصینیدلوا شی تاور ندنسبهلبا نلکنااشاب نادوبق

 . هنش رشت لنساروا هسلصاره نکلرولک هرطاخی کیدا ءار قتمالوازوسرپ
 مالک *هداعا هنن یدنو اکمال لافت ا هنشحم تلاقکز وست ویتسبریک

 1 . هلهحولهزب یدعش نکن دمروطهدنرادهع قاوقیهش او هجر انیس بودا

 1 هب ییا وید لر و ل ایفکرب ا کل لمرب و هرس یدنس رولب هلک داععا

 | دن نس یدافا بودنا هلل اقم یدنف | هداز قم كعد هتسالب وس دعفدرپ

 ۱ وشاقح روید ا باوجاب دنا د هنوکج وا فب رح نیس رورلب وس
 ]| هنب ربص ردنوک ترد نوکو ب یدبا قبملوا رظتنم هباوج ینوک هشت
 ا ا تاش ا مروه دياب ن

 1 هدلابعتساو لاّوس بوردنوک ینناججرتینوک یلاص یسنریا كن هلاکم ردقوپ
 ۳ رلب دید یدع اروصد

 ۳ ید كیدو ی 9 اند بورد سک یزوساشابن 0

¥ 3 ۱ 
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 ردیلل وا عطقدسلج وب قج هلیجآی گنج كج هب رر ویدنس وتو ۳
 باوجرپ رکید هقشب ندنرپ كباوجیکیا دوخابو یسقلوا قیلعت هرخآسج ||
 رب رقت ینلام ( لکدیاخندیکیا لمصآبردرفسان(ع)وب د ر دلک دنکءیسلرب و ||
 راکفا نوک هن رکوا یییرلشاب ساع راضح هلج هدک دت | مسفتو ۱

 راب دراو هب هظحالمو ۱۳

 توک نوڪ بودن اباطخهراضح اقفتمالسالاز حش لب | مظعاردصءدعب ۱
 لوساتسا قیسا هدن رلک دتنا هحوت هال كر هبد: سل وس ےس! هن قحرگسر دال ِ
 دا رار اد هلو د فعضںود ارادت | هناوجیدنفاالمقداصهدازپ رع یسضاق ۳

 روش روکب اوصیآرومج ار هب ۵ راع هطاصمه دلاع کی دعا رظنهرادعاناتلوااا

 نینمولارهمارازب یدنفا دچا هد ازیفمیسصافلویناتساقیاسیقاعتءیتسعد 1 1

 هلب وب نوڪ هدام وب زداقتمو میطمانطاب وارهاظهنب ماو یر كرما ش داب نالوا ٠
 هژرب هج وت هیظعار دص لره در دلک د نکمیعوف و ضد رعآندراز و دیدلوا

 جدر روب هسیا 4 یب هاش دان :یآرهدنابوب نسقلطملیکو هه اشداب زس

a,هر ام ا ار دص كحدبا !باترت هم دم دتمرپ هدننیمز زر دانعطاو ۱  

a 

 DERE ی تیپ سا

RRA 

 عجارەب هلج نموروب لب اد>او یر هداموب ردلک دزوسزوسوب یدنفا بودبا
 هسل و ندداوم قح هثلوا عطف هلزمأر مب وكهاشداب رک ارد هوسح-حصهر رب

 قجهنلواعطق هلهحو تحصموب یدارت اضتفازکیوعد هسا وبك راز سم |
 e یرانارافاماو هیلعتاودلاجرو راب دنا بک هسیا ۱

 داره اثواب . ولتکوش هوشو ندودلوا هل , وب هداه تعییط و الفاو !عطق

 هلج مفاولاق بودنا قیدصت ییا یژنکآ ؛لراضح هلکعد ردوب یدارح

 رایدد ردیللوا هلیفافتا |"
 رکذلا فلاس نالوا شغلا هلق هحصدقا كني رایضع؛ ند هبلع تلود لاو ۲

 هعالک هنن مظعاردص هرکصندقدل و امام بوئواتآرق قلارا وب یراوب نقل ۱

 مط نصم ران ارو شا نکل ردوب یر لرلی دنفا وب هتشا تودنا نردابم |

 وجنت رداک د درد همدقمرب رند هب زاوج مدع كرفس هلیالاحوب بویقبا |

705 : 
 7 چ دم نت

 هباوجاش پنادوب هدک دیدردن یر قاتتالابلهقب ردکج هلب رپ و هدلسحتوب "
 رکسعو هنب زخ نالوا كنجبایسازونهردللوا هلیاباپسا كن بودیارادنبا
 یهکلهنو رطخ یدصت هب هب را نسابسا ردصولعم كسکره نیش

 عرق هدماقالم هلیسلا زیلکنا ردیلقیا هظحالمینوب هدرحالوا ردیجوع



e ۹۹ و 

 ق ا ندنشد ىق ینارلتوسلب ارکف هحولا ی

 واھ فرط یافت كن دلج وبا ےک نح هسکو هظحالم یک کرک

 ۱ نیما هرب و قیفوت قح بانح هنلوا ضرع
 یرا ارقو هرکاذم تروص كنيموع سلع

 دیسواشاب نادوقو یدنفا مالسالامحشینوک هبنضعب یعجوایجرکی تم رحم
 هرو E سر یو قطصم

 یرابناکو یراغا قاجواوتلود لاجر بوصنمو لورعم لد هنسح هبساحم
 هصالخرکد لافلاسادتا بولوا مت هدیفصاروضح هدیلاعبان مولا لع

me 8هلاکم ِ مفاو ارخوم 2 ا  

 ۱ دراضق زوم یز رفتن فلاس ¿ ناو شا 7

 9# لر یورو ار e ا

 . بولوا لصاو شورغكي تردطقف نکیشملوالاسراةلاوحوا دقنیرابجاوم
 نالوادر او ندنفرط اشاپیدبع رتاد هنغیدلاق هدنرادب یسولقاجو ایسادعام

 هدننناجدا رغلبیرایتبایراو اعز كنتلالا یلبا مورو یسهصالخ كنارب رع

 ۱ 1 7 ا رارف e ا

۱ ۳ ۰« 
 r ا 2 ول دو ید ی ۳

 دن هن هدهحروضح جەو الوسم هدارحزور هللا داع رر هلجرولوا رهطم

 هدسلحود رک هسا كح همان وس
 وب هدنوب زکبیلب وس هلهح واوا ید

 ا



 4 140 دی

 هدنکلن رلیجت وطمد واواباب راو لها یځاط نوتكننکربالثم وام
 هدنموعت ادعا ا رک و هدنعوفو هتنروق 4 رک هسنل و هدنمود رایی کاب

 د رم یک اشا ن نسح یزاغ هتشا رولت روك هدىاقەن ندشباها و

 هدرب قجهلوا رومأم هنسهراد ۱ فرو مزز مزب كناذرب نالوا افوُغ نادیم

 یل نسسماظد درع قرەلوا ندلسفوب ید نب روم هنس هلاکم یسلیا

 لاثتما هن ما (اهلهایلاتانامالا اودوتناو)یسهصالخ كنوب ردندنراتا
 كنءهروک ذه تبآ تلود ماظن "هزاررش هکذوح نواوا یس هلئسم قماعهثلوا

 تلودماظد هسرولوک وس ردن هزامش وب قرهلواترابع ندلاتما هوم

 رولک هعوفو قاانفواردو قلن اش رپ ید هروک اک اورولوزوب ردقلواخد

 < یناذیتسا كنسملوا دقع جوع سلع #۴

 ر هلک هب لاعب ادعذد حاقر یتاجرت شاب دیسور هلهجو یییدئوارک دافلآ

 یتفجهلوا بحوم ی رح *مداما یرخآن لنیلصمو ادا یعطو تاوح

 یسضعب كرو شملها بولک مزال یتروشم موع یشان ندکع | اهنأو هدافآ

 دس نانلوا هبلاطم راد هع رق ندنرلقدلوا فقاو هن هدام لیصفت زونه
 یخیلربس هطناضو هطنارلرکسعو یادعف كب هنن نخو یددعت كندو هنسهدآ

 هرزوا قعوقوا هروشلا لبق راد ه هراس ضراوعو بابساو هنناصوصخ
 هب یراب رهش یایلع + تع هدننروص نادیتسا یدغاک هصالخ نانلوا رب رحم

 یدئلوا دیو هلعوب یتروص نوبانه طخ نالوا رداص هدفدنلوا ضرع

 چ نوبامه طخ تروص #۶

 مر زو م:

 هتروشمباب را قح هناوا عج هسلحت یب هصالخ نالوا عوام روظنموبشا
 هظحالم یس هلج هسدا هنرهنالوا مزالرباسو ییلاوح اه رخ نیس هلی .دافآ

 هلیدافنا هلجو یساضتفا رع رش یرمغ ردبا فقوت هرانوب رفس ردمزال

 هسکو دیدم وسو ید یشوشاما نوسلوا لع هلب رارق یرانروشمو
 ولد ود یارک هسا هل وش هرکصتدسلح و هسا رول و هناهب هب هسک

 توکسهدنقونالوا بمب او یمب وس هسلا رولوا راب وسزوس هنوک ضارتعا

 نارق و هسا ی او ریمآ قافن هل ول هرکص ب بودا

 یرققو و یزلاح هر وک اکوا رولوب نسازج هتک هاوقنوا نوهت> لازم



 ر ا el ندعلو عباس یسفح دصوم كندبلعت اود هلسع |

 ِ " لغلق یراب رهش یایلع هتعضورعم ندیلاعردص یرطیتیدلوا |

 + نوبابه طخ تروص #۶

 مر زو مب

 ا قق رفس ید هدک دلم دلو اور کرد یروذح تاش ام هنب اوج كنم دوب یریغ

  مدزاب ه هرک راهم رازه هرسن نسددنا ضرع ەت هسیا روتلوا رپ دت هنردنا

 یدلوا نابع شيا اگر > اوید كيمر دتا تر وشم ل احاد یسهلوقمرلوا رولوا
: 

 . ردرلاک دو رخ هزفلود یک یرالاحر كناراصت لود یراراکداب كزغلود مزب
 نوک یدعت ردشع | عیاش یو جی رل اوج نالواهداروش ساع هدرهاظ

 رذ٤ ولطم یربخور د هدنوب شداوللرپ و باوجه نهب یی ا موسرمو جاتح مب دت

1 
٤ 
1 
۳ 

 ۲ هم هلک
  بواوا یسل ول تیک راد هيل تلودیسلصا بیس كن هر دکم تاغ وق ویو

 ا اا ا ارنا ومو

 Es وشك ا !اضوشلرت ی یی هدناودروضولو و قوشو
 . هدهسلار اوراصشرع اراتخا هل ینت ییتجر كجا مک یلودزارویدرولوانور د

 جد راتاذ ردا ایف ناح هدل وب ول وروس قتلمو تلود هدنرلګ | لاح رب

 و هو ر و هلنروص ی از سما طیوادا ته جی نواقمالوا

 ۱ FF و رواط تقوی کز زمهدانب واتآ تا
 1 "رذلایعاطد نسحلتحصم تشب ندن ول راجا تسد رد ییحصمو ناک یوک

 ۰ افدسارونلو اما دشساهدشنا یتبدلوا قو دوعتسم سکر ههدن وئلوا

 تروص تافاکم ناو ذ نالوا بابراو لها ضعب درحم هسخوب رولب روک
 ویشاكنوطالقا هن ارز رلروک هدنافرپ ندنتسله ارات اهسنار وناوا مايق هنر ر اقا
 دقت, ندنسک هتشاب هلحركنود رفهدهنو رولوموا رفظهم دقءندنسلوا



 ̀ كىي یلزولوا م دنا EE ا
 هروک دعغلابم 6 جاشحا هدعنردفوب هد ما لواروادنا اضتفا رج

 ندرالحشهنرکسع كس قلازوئوااب تاب ومرد ا لاوس یا ادناردیهداماورضا

 ردمز قلوا نال ی ! اوح اِ یرکسعا رد ردعحهدلوا جارح 1

 ییطد هنس لب اوتسم هلهحو یراک دروک بسانمءرب دنفاالع هدنروشم سلح

 تانهوورشذبورانیت یاس دا ییا توف هو

 نکرآ هیعس ندر کد هرقو هنوط زس هظفاحم هسرولو | قح ه ال اب هم وکه هر نازک

 یا

 حارحاو لیکن یب رکسعو ره یرلنک كنجندلا رت رولوا نمهدیادش دمآ
 ی وتفو هسی | نش درد | فقون هب آج وا كسلبا یسردعنر ھ۵ هلسەدارأ |

 هرباستاکر ادنورک اسعقح هاو لباقم هنشدارب هلب وب یلاح ك ناغ ودمالکل صاح

 ید در دبجومی رطش كتا داشى اتق اب کن دل من هوا سایقاکوبیحد |

 هک یلاتسا كنسبچلبا هسور #
 اوج كنسهدامع رق بولک هب یلاع باب یناججرت شاب ندنف رط یس ا هیسور

 كنرپ ندنراباوجمنوالو لاّوسوبدر دتج هنلوا تاقالم نوک ی نتقور دیمرضاح
 قرهلوا باوج هنسهدامع رق هتشب ندکد تا لاححتسا هنسلرب و مدقا نارب

 پواوا شما كب یچلب | یفیدلوا شغ,اراضحاو یظنت تروصر,هیلعتلود
 تراىع ER رندنبروک دم نیپاوج ب روم و

 نیزسسکشاتقو ا رر

 ردقوب 3۳۳و ور وى: E ot نی

 ر ااا ترور د رمسب نداوج الی 1 ۱ وا
 یدلیا اهناورب رقتوبدر دقوب یسهدنافیخد كتاقالم

 2 ٤

 e ندیت دسر و و مسن

 ا ندنکیدلکهدیار اهطا رار یوا ترور

 ¥ Ço 2« 1 را دو
 کا +

۳ TE 
8 ۳ ۳ 24 E ۳ 



BE wRناو ۳ اف كنادعا هلن غ  

llهلج لر هرک هنم ر ر ىسلاھابوشود هلغلغەلوبناتسا  

 - ردوب یرس كيگيديد نفلوا سابق هلبا یکلوا رفسوپ هتشا رارروشاش
 اهر می و یساعود لوئسح هد. رک د هرف هدفالساو هدرعس

 .هدنسلح هلاکمو ا ایتس هغمالجا یراوق كنج ةعفد هسیارولاف

 ا دب هرواشمر رازکت كر هیلر و یعط باوج هنسیعلیا هسور
 3 یدلبا مالک عطق واد ردمزال

 صوغ هروغلا ةدیعب هح رف ید یدنفا ینطصم یلملال قیسا یادنهک
 | سر كر هی اهدافا اناسانی ربیدت نالوا ح ونس سرلحاس هللا تعجا رو
 هداه ىلأم تولوا شا تردابم هنلاسرا رب رقترب هداس هنفرط یدنفا
 كا قی وشت هحص تم هللا للد نابتا یمصخو قیلعت هننلود طسوت

 1 ردترابع ندن راص وصخ

 أ .لاسرا هبیسنفا هل ءاطعدم مالسالا ےشالاح یتروص هلاکم نانلوارک ذ
 | هلاوح هنیآر یسشلواهارا یخد همارک رودص عالطالادعب ه هدام بوناوا

 | ههسادوم (ةدحاو هلمرفکلا ) یرتاس كرکو ول هرتلکنا لکه دقدلروس

 . كنولوقسمو ولهچ هللا شحوتو هفاخا ییهیلع تلودو هرباخم هلرکیدکی
 . هتلاودج اهلل * ردقوب دهش هدنرلکدتاقافتا هکمردتا لوبق یب راما ره

 . قوط هدو داهح طاصمربادتو هب رفس تاکرادت یراترضح مظعاردص

 ولوقسم رزب هدا قفوم نیلاعلا بر راروب هدا مادقاو یتسهدایز ندرشپ

 . نکردمانای یز دلوار ارفرب هد نمدهع بويعا ی هب راح هلی اول دیسک و

 هدنروشم سلحنامه ردم رک ادخ هسارارولک هرع رارزوا بوت اافصارلنا
 | هن لاعتقح لمروکر ولب رب و هنسنسلبا وسم باوج نالوب رارق قافتالاب

 , سنیر قباوحرفت | باش | تامزتسوک رب ,دنفامارکرودصیب هلاکموب وزّتسوک
 13 1 راددروم لاصداو هدافا هب یلاع با هلیس هطساو یرادهسک

 ةناسرو اخر وقر اسو یدتهارا درنفد نوک هر هنأاسرت اردد دەب

 راح "هداعا قر هنلوا هیلخت سلع هدلاح یراقدلوا رضاح ینیما هرماع

 ءالکاشاب نادومقهدقدنلوآنایمر د یسهراج كت هب رح تاکرادتو یصوصخ

 قرهلوا ینراصماغود نکلاب هدلاح کدلبا تدوع كنج بودا زاغا

 تاک هسک لی شپنوا ردنیمخت د وب زجاتح هب هسیک کیی کیا



 تاکرادنارح وارب و هنراتابوتعاطا لر خر زی و والت

 قدنغیص ههللا هلیبسح یر هطداضمدع ر یکسعزرولوا جات هیلک

 هلبا دابعنا مدع هناطباضو ارز و هدلاج یکیدنبا مو فرط فرط ادعا |
 الل ردنآیدقلاو نده داح نالوبعوقو «ددیفوص یراءنسوک قاناش رپ

 لیعاعساو هنادحرسزونهنکشهلوارایسترارمشابمو را دصارآ مار دق وب اراهثو

 هنس هلق هطا ناک هدنسههجاوم كنمشد اصوصخو هب هیفوصو هزتسلسو
 توق روناوا لالدتسا ندنفیدم هنلوا لاصبایریکی كب یتلاشب اهعچجاب
 نمههبش هحرک اهدنغجهلوا بیم هموللتهورچم تولوالمحنانح تردقو

 نکو اراکن اید یکی داک هدب قلخ هل ابایسا یتش ره هیهلا تاداعنکل ردقو
 هدورهاطیاسا هلفلوا صوص هب یلاع اعل قح كليب ناتن كەى [نداوج

 لب النمش د یوق هل و |دانتسا هب دیبمغ ترص ن نکیاراکردنادتفهوجول | لک نم

 كمجما لناقیسلرب راتغا هنسهلوهحت تیصاخ ك قارت قچا یی رحب اوبا
 * قارت بل یا ناو * ةعرج ىلع میلا ترشتال ( رعش )راک

 رولوا قزابه هيلع تلود هسارولوا ناار هدرا "یداب هیمزتسوک ادخ

 تدوع هملود هتسلاهدن ویلو أم زلم هدناقالم هل !یعلیا یدنفا سر مالک ل صع

 باوجنوجاهرواشمر ارکتیرطخرب نماوب هلباتاکسا هناهکح هسیارب دمردبآ

 نایب ويد لک قلوا بسانم سا قیلعت هرکید ساج ییعطق
 یدلیا هعلاطم

 بولت سوکینروص هکر وک بید نقاط

 سایقهرفسیکلوا رفسوب هدقدناوا راضنتسا یس هعلاطمو رکف هصالخ
 هروکه نغیدناوا| عام اوهدنراقرمصت دب رول هبسور یرالخ اسلزکدهرق نم هوا

 ی وص یزواو هءلفیکب و شرکو ی رک دقازا یرلکرمیکو ریغصهراب یللازوب

 هدنز وشراق رادحرمب یرارولاطو هدنراشاد دودح یزد دوجوم هدنشآ

 تدوعهنتلودهدب قلب رب ویعطقباوج هتسنعلب اوقسم هلیرالوار ظتنمهتراشا

 | ههایسس رح یرایک نعثد ردرهاظ یکحهیلبا ققح برح یک یکیدلبا |
 دراود هن لاج هدنرلک تا موجهیکس شننم دارج هدرع رادجرمم ی ۱

 رفک و نودواو ردهایس رک !نکیغوب ةلثأغرب زونهزر هشود«نمدزدودنکو

ذ نوک فرق زوتوا هرهشو |
یشایهسلک هب رورض مزاولو خ

 | راب وقتمايق ر
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 یادی هک وا كن رنک نشد هدزک ورق زرویلب وسرانقلخ وید رویناوب
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3 ۹ ki نیز 
 ا امده ESL E REE یو

 او کوب یدلوارهاظ یکج هیغ الوبق لس ةبسور ییاوجنانشاوا
 ماناادعارولکمزال كع الا دجباوب اف لاحرهبهدنروص یکی دارویی

 ویلوا نم هدوجوم "هوقاک ههل: اقم مب زدراک رد یرلکج دنا مو پ وبه د
 قوس هئلباقم نشد هلا خارخا رکسق یکن کیدتسا هداتش ماا هل رص وصخ

 | هلیسلوا شغا تیعبت ه ولوئسع یناخ سالفت هقشب ندنوب مهد الاضواو
 | ینبدلواشچچآ یرالوب « رع هناتسحروکو سافت هلیش رظ رونانا ولوقسم
 | اگااب نایلضیسلاوردلج مدقا ندنوب یکیداک هسلفتیبوا كنم روباطو
 ۱ : او | هلهلواررصهدنفارواثداوج ید دردنوکو هدننارب رخ ند ادورو هاب منو

 | 4 هرفاناو سافو ر دلجندفرظرت ید نامولاصیکاح شابقیجآو هنراقرط
 ۱ نوح ارا نعالق ردلج زونه ردررقم یرلکحهدنا یدغتو زواج وسب وس

 | تامههوبوطنالب ردنوکو یدلوا یآیکیا یلراو دنلخرووم ا نالوا نیەت
 || تامقهولتیلکو هررکسعرسددعتع خو راذ رطاوا یدم هوا لقن ندنوزب رظ

 || ندفرطرهیزب ادعا هدلاحیکی دلک وس هزامشردحاتهر اخذو هخاوهرکاسعو

 | هظحالم هلبفارطا یراروب ردکج هرتسوک شا فرطفرظ نوح الاغا
 | هنایکحهساندکلر و باوجیعطق هدناقالم سل هنس اوتسمهد ولو ا

mr۱ | زوتلوانظباوصی ار قلواقد وعت هتروسمهرپ رارکت هل |قیلعت  

 هنزاومو هظحالمی هلعتاودلاوحاو ییا > ددعتو یراک بقاوعارب ز

een ivan 1 

 تیم 0
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 یلبا هدافآول د رسزال

 1 زاد تر وص جده یدنفال نايس هد ازاشان رکب لوا هان زور
 ی مدل اهداف هام اکیاش اب نا دوق یب هلاکموب هلسس هدر E تهدفدنلوا
 ِ .لوبق تروصرنزسکلر تشنه فدک د دلت وش اکیاهافت و

 3 ایا هرتلکنا نیس دیک هعوقو فیلکنر , نردنفرط ول هک و ینکعمدا

 ۱ اکا یک ید د کاش نادونف یاللب وس ید نکن ادهمن
 ala كن هيلع تاودهدنصوصخ ع رق نب نمل و ااظغ ا دنس
 اروصکیدلبا حظت تج هیلو|یرافیلکت هنوکر ب یدكنول هک بوریو
 ۱ هی یکی ییدناوا توکس رد هنس زومط زکسهروک هم رصاقلغغودنک

 ال با یک دابا قمه كنج ارز مردازپ وحم نس هلماعم ضاع ید

TTS 



EM 8 
 را اروهدئر وشه سلحر دن هراحیربغ یدعشوخردهابتشای ییدلوا لکشم

 تدوع هتلود دن ویا لوف نکل نوسلرت و هب یعلیا هرکر ب اوج نالو | ۱

 هل وب كنس بودن باطخ هب ودنک یدنفاسییر هدقدلوامولعم یا ۱

 شعا هل ون كت رومأم هکنوج دما ملی یککجەد مرد !تدوع هتلود

 ناي اکسهسدارارروس یر هنوک هن مهدباهدافا هرک راب دنفا هرکرب : یاحتروص

 ںونلک هر ر هن نوسان !قیلعت هرخآت قو یسلعهنایکح هلا ۱۱دا |یمالکز ردبا

 هظحالم یراک بقاوسع ارز نوسناوا هرواشمو هرک اذم اهد « زن
 یدد رسالا

 هر یسلعا هدک دزتسوک هب یدنفا فیظفدجحا نیمازخد رک کم |
 هنفرط یرلتلود هرتلکناو هسنارف یتیفیک ع رقهکنوج باوج قجهناواداریا
 نوال اکوب هیلعتلود هک دک یرلباوج ءلرلنا یدلزا ندنفرط یرلیجلیا

 لاح هبارظن هنموهفم كن هلاکموشا یدا قح هاواترابع ندنمالک عبد

 هت لب | هبسور نس هلاکم تروصو یتاقالم هل ااشاب :نادونف یتسسلنا هریلکیا

 TT :ابویلبا افصایی اوج كح هل رب وهدنروص و رد شلون

 ریههطقام دم ر رکود جد هتاود هسدارهویدتا اهدافا هنسیسعلنا نی رخ

 ندفرطوب یسعلبا هیسورهروکه نخ دناوا ع اتساو زر دررقم که دیدرب و باوح
 هدناقالیم سلحم شعا كج هدا تدوع هدقدلا نب ز وس تاشاممدع

 نس رولینس دند فرطو و یکیدلیا رارصاو ناسی ققارصناودوع
 هو ج ها یروق هراع یک یدک کک
 هدزع رادود حر دیه دب یرام وی هت ا دحر سهل رالواایهم ندر, یسکداهیسورو

 ینئدلوا زافسفاو ه هظفاحمییلحاوس زک د هرقو نعرک اسعیناک هل اقم

 لوبق یسهدام ع رف روب هلوا ضراع تربح هرانهذ هدناب ول ردمولعم هب هلج
 ندرکاسعیاکه هظدفاعكنادح سو قهعكن> نو د <> ید هدندرولکشم

 یکج هیمر وتفو هسا ادعا بولوا جياتحهامز کر ادت و تاجو زرق یول |
 ینکج هد ارارصا هت د وع بويل وا باح. دنناقالم هلن | یدنفا سبنر نغلو نابامت
 هرخآس لحم ی یطق یی اوج بویلشبا هسیاراشیاهن هنامیکحهدلاح یکیدروک |

 | تروشم رپ هدیفصآ باب رارکت بوللک هریرب هدعبو یسلیا قیلعت

 روئلوا هظحالم بسانم یسغآوا هرواسذم یسهراج یر هنلوادستع بوق
 جک



 ۱ ی لکد هتساوب تا و ۳ ك ا

 € 9 لاجررباد ا 3¢

 0 رسد یسض ا فیک ی ۵و دو تی نام كنەدامر

 تهالب وه رق دوجج ید یرایضعب و بویلب وسنن راکفا هلی رلادا سو
 هک افیح هدنرلک دتا تاقالم هلب رارب رب هرکص نویلب !توکس هلسبس دک رص

 یییدازردامدادعتسا ۷ ا راب دنفاا رب ژ لكم هدب اراهطا یریضا ااه

 1 اتفرک هبالبرپ هکلب و اثکتسا هسنلوادار 9 رک بویم هکج

 . راتخا یسداو ) ام تععن م ( نوڪ د اوا راکشآ ما یرلکحهدا

 3 ف روح دویروما دععو لح ناک | هدنلود تاهابمو هرخافم ولد كدلبا

 سکر ھه هدر وسم س لڪ نک اشا كيج لي ظءأ ردص ندر 5 لک هدا

 | لامس تباهمو نوساب وساورپی و تسد رس ىدا روطخ هت رطاخ
 e ی د راکفا دصالخ یولوشو د هدنق رظنوک ج اقرب هښدارولوا

۳" 

 1 ۱ ۳ یدیشمر وب هو صاولد نوسلبا ضرع هب یدنفا

 . عرق بواک هکر دن یدنفا یضیف ناهس لوا همساح 9 دیلع ءاثب 1

 | رایج ويلف لیس ا ۱ شتلکنا كناش اب نا نادوبف هدنل الح ه ذم رباد ا

 | ترشا و | هنس و دنک یسهلاکم ن 8 مرا و

 ̀ یتج هیلوا مزلم هلباب 1 رب ویسچلاوقسمارظنهب هلاکموب بودا ||
 ا ندوع هملود لز هی اصا ینیاوحود هدیاقالم موا هلک انوع

 کسعو ینادتف كنه نخر دبا قع برح ندوع هتسلا ردنا نی

 ازوپرمبکوو ریغصكن ول وقسم هدرک دهرقو یددعت كندو ینرسهطبار

 و ءدیاا ادیاغود یک ندنراقفتم یخدهدرک د قا هقشد ندودلوا یسک هراب

 راکج:دیا موچهةعفد بولوایهم هدنراابدودحی_ارکسع هچک ووقسمو
 وب رویهدیابلسیحاروما راک نر طاض ینیدلوازمرکسعیناک هن هلباقمو

 ات کوب هل یو یدلوا لی دوو فیس کن
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HW FO ا 
 تروض نشحرپ هلیطسوت نیطس وتم قر وا ۳ قش ڈ هچرات ر ندقوفح

 ردراوقرف قوجكپ كتقووب هلبا تقولوا هک ولاح ر ابدت نظ وی درولب ر و
 یار هلقلراک ذسسد طقف بویتسا یتعوقو رفسول هبسور تقولوا ارز

 دعتنمو* رهتمهرفس نامهو لمکعیتاک رادتیدشاما ی دادا درا
 ٌرسکرادنورکلاب هسبا هملعتاودو ندنشدلوادعهو قفتم هل اراتد ااضتقاو

 ندهبعیبط روما ید تعانق هلبشرب زال وا كنول هیسور ندششیدنلوب

 یدلیپ هلی الکا هرکص قوج كب یساروب قم بولوا
 ندرلوادراوهب ذلاکم لعهرک وب یس نا هبسور هکر ش !تباور یدنفا فصاو

 یتسهدامدنسوشااهدنرانب یدنفاسبئرویدنفا هدازیفمو اش اب نادوبق مد

 طیضا دنسو ادهنعیع رقرارفاک وب هلر راد ادم الک یدنخ اهداز یتفع بود ارکذ

 مکی دلی نیر اب دنا دهع ضقت لب االیتس ا لوضف هفیجاندقبچا هکلپ رار دعا
 | هیلعتلود نس شعلا طالع نامه :عشفان ولر در تاشام هرانوب یخدهداب و

 باوچ هع ط 3دب ولی درس هیلاقندرکگبدلیب زیا مگ هرکعم ور افعهدهع
 كشيازرد اهل اقم هلن اهناعتسا ندهللا هس؛اراردن ارفس رولک مزال هث هسلرب و

 تلودجا نمانب هرمبدنلوب هدناءلراشباوربندهنوا نکلرد هلب وب یس هک رغوط
 هسخ وب راک یشرب نکریلا یرمغ ندتوکس هدراهلاکم نوسلنا ردعولعم هلع

 لاخ تقیقح یلباشابنادوبف كج درملو یمزوسلباقم هش رازوس كنیسلبا
 هدرع رکسعمزپ ردولتوق یسدیسکیاوردیکیا لکدرب نمد نکل رد هلی وب
 یرب ردا فووت هتشحوا هساكنح ردقمح دوا تاجو هطدار هسدآ

 یکدعشهدرلود ردارزو رداقهلاعا یرکسعو یرخآو هن رخ یرگندرکسع

 هدنغالشف یحویلقنوکن کع هلبایسسل:اهتلکنا قوب یس ركران و هدلاح

 ادبه هب راحت ذطبار یب هی و یدتبامازلا قب رعالا سفن بوئلوا تاقالم
 یکیدعشتقادص ه هبلعتلود هدباب وب رولوا مخو یس هیس هللا داعم هسناوآ

 بننک بوقابهزکرادتهدعب وق عایق یشیاوب لب رولوا بویمراقبج شارپ هداح
 هب راخت نالوا هد نن هرلکنا هلا هسنارفروا واناسا شاره هرکصر دکي ا توو
 هدع!بودنا ےظات هلب رولوا یضهدقدا وا بولغعول هسذا رفاه دقهزات هنومهزب ۱

 یدنفاهداز تفم هلکع د یدا و ابلاغ هلهح ون یدعش قان هلکم رب وماظەت و ۱

  ,دنحم رات فصاوودد شلوا مزلمو نیک درد زر دروس صالا سفن“

 | هزوسرپ 2 هزوک هنشفمچ یکادتبا كنیدنفا هداژ از قق #3 ا



 ٠ ص نوک جاقرب هسبارد | قلعن یراهیلع هدارا هلهجون رونلع تلودیابلوا

 الم یسیچلبا ذیسورهدکد لنبدروناوا تب روم أم یافب |عاجالابهدلحرب هنب
 روک وا یکیا هرزوا قمالغارپ اسهدهناقالمرپ رازکت هدناوقمالدازوا هينا

 ۱ خیدالرضاح هرزوامتب رومأم یاضتتمالاو نوسارپ و یعطق باوج هدنفرظ
 . جاتحهب هظحالم هلیف ارطا هد اموی لاحرهبایاوج هنسع دمزدب | عدقت یرب رقت
 نوکر نوجم|تاقالم هرکصندک دلنمدرولپ رب ویباوج هظحاللادمب بولوا
 ابوبلوا نکم قم وا نویعت ید ۳ :وتاغالم هدکد تیارارصا هدنسفلو نییعت

 اولو ضرع هن یم یایلوا یک اا ؟ ادم تكساعوشا بابل قامهباغ

 | راسبخا کیر 4 هلیسهطساو ناججرت هدقدنلوانییعت ندنرفرط یقوتاقالم
 ۱ لهاراتاتموق هکنوحبودیا زاغآ مالکه نب یسعلیاهیسو ر *یدلن درونلق

 | قیم هترلفدلوا يلاخ ندقاقش یاقلا هننیب نیلود بولوا هفاطرپ داف

 | هدنس هلاصم هجر انیق بوتلوا نظ رولوا فرطرب هلتاغوب داش هلا تبتسرس
 1 تالاح نوک نوک بویلوادیقم دوب ادهعمیدلرپ ورارق هنن رکلتس ریس

IA۱ یشراناج بولوا میان + هرتلود یس هنکس كع رق هرخالاب راب دلو اتعاب  

 | قمالاق یشر نیتلودل انب رولوا عازب بچوم دعاي هلکعا دب رص جد
 || لوق هجهلبوب هیلعتلود یدلیاممض هنتکلم هلا طبضیخد متلودنوچما
 1 عج هيلا ول طمر كل ود هر کصندک ر رویدنسنالوا تولطم هد ب ودنا

 ۱ 0 لود ار ادیب وتاب هد دهعنویع اتیشت هتلاح هنوکر  دهعر اغمو

 ۱ ؛ تالاکموب *یدب د مردی ادهمت و مر ومآمهکع نیم هلهح و رهوهدافاب لع

 |[ كنرالودەسنارفو هزلکنا حالا هجورب هعفدیتلاشياشاپ نادوقەدنسانا
 ]| دقمەدەسیدلبادا رعینمازلا كنیسلیا هلبالئالد هو داربا یب راطسوت
 | حوا یکی لنبناسلجمویسارب و طة باوجرب مدقانآرب هن یل با بویلوا
 : ۱ 1 هاسهجو وب كردا ماری او رارصا همت ملاک هد د یال ر دا زهواجت ینوک
 ۱ يدلرب وماتخ هسلح

 .E نیک هی نیا
 | بدن را راب کب اناقسطورب ناستطهد محا لوا یب هعزانموب هیلعتلودیالکو

 س ,دشوک هلیسدم ان قا وقل هن تقولوا اس ايق ۵ اعا ۱

 ۳ شم تی دنحاب هبیدازوانوزوآ ید هرکو ونک



 هن راب اوج دورو ك تارن ریرادلوا زا سر برادر اعدت
 یسهدام طس و ضرغندن ول شبا هیسورهدک دب دردیسانه ق قو ةلوارخأت

 زارکتیدغلوا لوبقرابدت ارا ر رلود طس وت مما نود ار زر دلاهبا
 لصال وز مزابنوحم اكنارولوا ناشهصیش بحومهراودنک راهش ار رک ۷

 زکاورتالوش طسوت لود ادهعم ردیللوا هل انیف رطشها وخط ول "هدام

 ۳ هدرع رب رفت هیلعتلود هسا بولط مریخ ان نوک جناب

 ک نوا شب لک د منام نو سننا دهعد یدعت هنماظذ بود | مطق یهدامهرزوا

 كدا نییعآنوکرب هکمرب و نیاوج یعطق كنهدامالاو دارت

 ندنوکز وتوا یلهناوا ضرع هرس مهیعطق تب روم اریز ر و هسا
 رک اسع كلزبتفعو مزب صوصخاب ردرظتنم هربخ متاودو رد زوم
 کردو غوخ روبهلوا تبحوم قراصم ردقوب موب لک بولواهداماهدرادو دخ

 لک هث رط ول هدد ن ودنا مضاف ین نعله | روهط رخ درا ر ندنو رط لود

 ۱ رولوالکشم شبا نودیک هتشررس ندل رکص عهدن هشدن ا كلک ئ رخ
 4 هندورو ربخندنهرطنیب لود 5 ءراصخ رم هيلع تلودىدىد

 2 ردطسوت لوصح نع ا ضرغ تویلوا بم هب هدارا هنر نی ڪم ما

 مرد هکر خرا کل هلن را در ناو ندرك ود ننن و

 هدن را طسوت هحرک | بودنوک ربخ هرانا ول هبسور هدنروص وب ردلکد نګ

 تروصنسح لوصح هیاعتلود نجما یدبشارب ودر باوح هرازمساهدم"
 هند یدار و اضر ید ندزفرط روپهدیاقیلعت هرک طس وت لزتس یتتحصم
 هيس ورهدنراک دى در ولو ایم رطیلیعا نالو هسا هدام لوصخدا رولو اهئ

 دمعنالواهدننس نیو د یتیراک د د تنم او تبع یس هبلاطم طس وت یس

 هسلوازکتاعر هنموسر یار ادافو جا دلکد هشقانم ضرغ هلکع در دقات هو
 ید اراق تحاح هنطورقاوق یدندبآب ودا تان هدنن هطاصم هجران ۱

 ۱ ےس یس هطحاصم هحراف یطنارشقاوف و یی هل :آیسجلباهیسور هجا تاد

 r *هداص | دسلوآ دمعنم و قراوایسسفم هکلب بویق ۱

 ققحهب راعهحرب دعت و a ؤا یخدهدامو یح یدارتنا

 یدلنارارصا ودد نوسارب ویطق تاوجرپ لاحرهد هل را راعشا کتب

 ۱ هکنوح هلیسهدارا قماعلوا مطد هتشرربس ندنفرطیرلصخ رم هیلعتاود

 ۱ تغار رفند 2 ۳ هدنذخا یعطقبآ اوج یدل سم نوا وا منت تو م



 1 RS دم یدتفانسرویدنفادجا هدازیتفم یسضأق

 اکیدنف| سر هدن :راک دتا تاقالم هلیسسلما هبسور هد ارمملح اسقا اوو

 داخه !تاح اند |نارذک هد هل اکم نالوپءوقو مدق ندنوب توداز 1

 راو دیدنلوا هظحالم اهف ار طابوی د ناق تلود یاملوا ضورعم رک ام

 هدنراکفا هب را نولوامدق تنا هدنس هطاص م نالوا هل اول هبسور هلع

 | دهعت یرلتلود رک او هسدا رد د كهدام رد یرمغ ندنغادلوا

 || هیسورەدکدد رد یضار هنسهلوا طب ر هب هتسح هطبار ر هدلاح یراقدلوا

 | ا داند یطسوته هداموب نیتروک دم نینلود بودیم اقم یبا با

 | بیخرت هنلاوصح كنهداموب طو ی دیلع تلود بویملوا لوق کک

 || ضرعقیوشتو بیغر هدامیرلیارکآ دیش دزک سرولس نسم ز ِ کردا

 جددوا یشر را دهطسوتو رولوا كعد رلشماع ااش ای رات وام هسداراب دعا

 .رارکت یتمالک ی دنذا سیر ۶# ید د ید: شملیوس ندغرط ید هدسلح ن نج

 كنەدامقجنارل دا روصق هد روم ءادیاشاو لاح دافا رل یلبا

 )ودك هدام و نوا كك ن انیمطا هب یلع تاود درحهدنرلک دلبا دارا عطف

 ییهداراوب بوناواهدارا قل واهل رادهعتوط ءوت كران |تروصعنسح یکجا
  بسانم ترشابمه هدام ماظذ ن نسل وادراو ربخ هل رلعیا رب رع هن رلتلود

 مان ات نانیمطا هب هیلعتاود هدنعطق دوګ دوخ كنهداموب یربغ ندنغیدلوا

ت یسعلءا هبیسور هدک دید ردرهاط ينج هیلوالصاح
 ود 3 طسو

 عيرومام مب : ردن ما رع ندنرهبعت تروص نسح قع ارد عوز یکج بنا لومق

 | ر راباوج منوال نانو می رصنو نایب هدرپ رقتوهدسلجم یل وا
 و ضرغندنس هلک دهعت روک م هدندعب كثب ریبعت د طسونوردکعنا

 لود رک دانا هدارا ین د رلطسوت ما سه ندر: د تروصنسح یدن فا شد

 | هلراطسوت مینا رانا لرد !نایمر دیبهدامبواک هلع ر زسو زب ویراپعلم |
 اخ هنلوا ےن ید ضرغندنربیعت دهعاو ردکعنا طب رەب هتسح تروصرب

 "هداعا هار , یسعلیادیس ور 3 ید د ردعلوا نااش هداععا دنسح نروص

eروت  E3 دارت ا 0  

Eرکصن  e.۳ اب رقن ر  EETنال  

 وا عطف كنهدام یداشاب نادوبق × یدردتبا تءارق رارکت هنن جرت



 هسع دق قوتح نالوا هل | هیلعتلود درع ید یسوت كنول کا هذه ۱

 علودو ردینیم هنس هظحالم قلوارخههیلع تلودولردرهو هتنافاصم |
 یلود هم هرکصندقدلوب ماتو ماظنتحصم هوار وئلوا لوبق یطسوت |

 نالواهدنفرطورپ كفاب وذ ك.ارکتیهاشو هنفج هیملوا هبلاط» هنسذرب ندتفرط |

 ییلزارد تسدنالوا ظوحهب یاو واو قجوغوصوهزاباو هسک ارجو راتات |
 هعشب ندنفح هیعلوا تنواعم هوحولا نم اهجوندنفرط وا هیسور هدنعوقو |

 یامز كماظدوب وردنا طسوتو دهم ید: . لود as oi ا

 کا
 هدنصوصخ تاکرادت كن ول ےک هسلار دنا رو ص تداهرپ هسکو رد دعش

 زاغآ هبلاطم ضعب رک نتو و باط ورد یدلوا خراصم ردقوش

 ردتایصندملوالام اب ف ارعفو قلتسود قع امدا رح ردراو لاعحا كا

 لاکا ةداب زعم نناکرادتو تار اولاد ره دعوت هرکصندنوب هکیدلاق

 ق هنج رو هدکد تا لاصعسا یب سا هعع هادموتءواعم هلاقرطرهو
 كایڪ ا یدد رولیهدبا لیصحت خد نما موب یکی دتا صیلخ ۱

 یدئلوا عدقت هب یلاعباب ندنفرط اشاب نادوبف یتادافاوب |

 هددسلا قفاوم هنامزو تقو جا مر دقن ره یر رفتوب كنسسلیا هزلکنا
 هعماسهل | هتاه رب ندنفدلو ا لاکر یدجو ییسهدنضا رغا لیصح كول هیسور

 هيلع تلو د همس ندقدل وا كعد هسسدو هعدخ ع ولر هدننک شاد قود

 قلود هنکحهلبا كرت هب ول هسور یعرق ن زكا راتخا ینه راح
 فصاو واد ردشلوا ع وم م جد ییادلوا شمر ودنسو شتیادهمت

 ردررګ هدنک راث

 یهداش ما قرهلاقرکلا ول هرملکنا ورین دت دهر , هلهحو زمگن دنا ناس هحصدقا 1

 یس و اردنا قاقتا هارلتل و د صعد ندننودلوا شتیامیاضیقومح ۱

 لیصحت یتعفانم ودنک هلهجوینیدلوا ندهب-هبطروما هج راتلودو كروب |
 شتباقافتاهلرتلودصمب هیلعتاودهدقا نکل ر دعشو د هنس دیعادكقیا

 العده : هيلعتاودەكلب و یسمرک هقافتا * هر ادو جد كنول هزملکن ایدشلو ا

 یدنا لومأم یسعیاتنواعیارجا

 7 سایت باوا هعرف تنم هو ق
 هم ھن رد رهن لوا شحرب و مدقا ندو كنسسلبا سوا ۹

 لوپناتسااس اسواش بن ادوقهرزو ایل وااطعا بو ریو دارق 3



 : | دابا س روما یا ماتولو اروم 7
 ام ن د هیلاح نارق صعب یراقدلو | دصرتم هب هوا دا هل ا هناهد ین دا

  یهعلق نب یشان ندقلوا تاع قفاومیدیعبت ندهرتسلس ءان هنغیدلوا

 | ظفاجردن توئلوا هيج ول قلا ساویس هنسهدهع هل ط رش یسهطداحم

 أ ۳۱۰۰۱ ج كناشاب رکب ندن ارم رعم

 تخم هنما هباشاپ نیما یظفاغزوس رغاو قل یاب اا یزوا هلترازو * هر هنسهدهع

 زیکیدتناناس هکدفایجد یم راغ نو رها یذلروم ناسحا ییاهس

 | هدنجاح نیحو ردشملوا هیجوت هباشابدجت یسلاو یلبا مور اقناس هلهجو
 || رزوتواهیاشاب رکب واشاپ لیعاع-او اشاب یدبع هرزوا كلرب و هراندنا اضتقا
 ۱ سوت هود رجوا هلتعلخ
 | رادشهنیئافسنالوا دوجوم بیک ریغص ك هيلع تلود مویلا خد ارحم
 || جافكج هلس هل اللوقهدیونلاندنرلکراحم هلهجو یسهشاس لاثماو ردغلاب

 || هعطق جاق یسهظفاحو هرادا رما لرکد هرق هلرکدقاو رولیب هلوا هعطق

 هاب نا دوبق یل وا ظنت كن رتفدح و رمشمولصموب در دجاتحت 4 ی 3

 ردشملف ثیشت ه هب رفس تاکرادت قر هنلوا همینتو هدافا

 4 ۳ هلیسدع ما هزیلکنا كناشاب . نادوص ول

 || تالواشم و ااشناوانب مدقمندنوب رزواقلوا صوصخ هنسءمز یجیویلق
 أ E SE ها هرلکن ا هدننعص یساشامتو رس كن هلق

 ۱ ن رع نود ازاغآهمالک ه رکصادوسا م یارحا هدکد تناتاقالع هل ااشاب

 ۱ توفصلا هیمالسالودورندننامزكن رلترضح هن د یلاعت هل یضر باطلا

 ۱ دهاعمو طاصموریندهدب دمتدم هل هملع تلو داصوصحو ندیراو دل واهرزوا

 ۱ هر هیلعتلودآ هدعاسم هنفیلکت نالوخوفومرک وب كنول هبسور هل نینراف دالو

 ۱ . لمکمیرلاودو رک اسعهدنن رحم و هدنراشاب دود> ارب ز رولوا ورخ هروک
  بودیامایق ه هب راح هدر دقت یکیدلرب و باوج هل ادر هنب رب رقت بولواایهمو
 ردراکرد یراکجهدبا موه ه هیعالساكاام رار هلا ول هک نالوا فتم

 هعفادعو هر اعم ندرب هتسکیا هدنروص وب
 تان ید ەرکر ردراوشدو لکشم

 ا ولهیسور تقولوا هد هسلوا مایق هنسهزاح هرکصندقدناوا داشک هب راحت
 ۱ یتدول هحو یحهدناهوالع رافیلکترخآنویق اتعادق هلان ولطم یکیدمش
 ۳ ةلاحا یوم دوم :یح هبیار اهطا و هوم



 هنس هظفاح یزواكناشاب د یلسودبآو هنکلرکسعرس دیفوص كاش ىلع |
 جا زما نسح هلیسلاهایزوا كناشاب یلعهدکد لب اراطخا یب رلما وا: بضو |
 یرایضندراضحارک و مار دص رکی یک اکفناندزواءهان هنتر شاعمو |

 اشا ىلع تقولوا هسرواک مزال ییصزرکسعرسرب ید ه یزوادناشبویعنازیوجت |

 یوتاب دروناوا نی5ا یر کیف ق توئلواتضا کور

 هلسح لوا یسادنهک وبق كناشاب نسح لد داول یدنفا هک یک |
 كنساشاب هل | مارتا نام *تسدوخ راو د رعت رد یورار یهکر ه ( ع( ۱
 یلیولح یسهرباد کرم ندک دا ناس ینقاسکساو تیلها هک رگ روت

 تفشمو تجزر اتفرک هدنلاصا ءارتامزاوا راسو هاکرخو هح هلع ندنتزاک

 هدنامدخ هلوقموب لصانع یدنفا مالسالا حش هدکد لبا هدافا یغیدلوا

 یدشملوب هدنس دطفاحن دو اهدقم كدا اود دیا مرسم

 راضح قحا یدلناراعشا ان نغدلوا طرش هسدالم یندا هدیشره اولد

 رکف ناصقنو هنسهزع كن دنفاد هلب راتراشا زوک و شاق هت ر رب سلګ
 یناج نالوا ضراع ههیلا یوم یدنفاندنرام الشاب هک ااعا هنس هظحالمو

 كران و تودنا تردا م همالک نامه ۳ هل دص كنا :dl زاومفر :

 نامه ردق وب یرلف داوا مرسم هل , رگسعرمس 4 هی روما هژوعم وب تفر

 یظفاعدارغلبالاحهدعبیدروب رارودنلوارا تخاو قوسو در ددوجوم صا
 یدنلا لاق خد یکلرکسعرس هیفوص كناشابدجم ترع قبا ردص نالوا

 زب وج ندفرط راضح یکلرکسعرس هلیبس>یس هبناذ تئاطر ابلاغ نگل
 تروص كسلح یدناوا باوصتسا یرارقتسا هدەظذا هن ںویگلوا |

 رد ررح هرزوا لاونموب دن رات فصاو یرارق تارک اذعو

 رادتقالایوفهد هیفوصهداننا وب هرزوا ینیدنلوا می رصتهدروک دمی راته و |
 تد رق هساوا هدنسهدهع یلانا نا مورقجنا بولو مزال یس وب كلی زورپ |
 كرد, انیقآ اضساضقیررشابمو کحهدنایدصنهنا, دلو .ماظم هلی ||

 مورینوکی ج اكمارطامرح یشانندماوا ظوحمییحهلوا بارختلادا ||
 یدعع هجوف یسلاویلوطانا هليط رش كعاتماقاهدنبناح لیعاعایلابایا |ا

 نداد هن رخ اهدقمهرزوا كتا ت ماقا هد هيف وص یتانایلوطاناوهاشاب ]|

 هدهرتساس و یدداوا هیج وت هب اشاب لیعاعایسلاو یی هتانالواترازولمات ۱

 دنماظنیاوطواو نامروا یدامدتم اشا د دیس ی سلاو یزوا نالوا قم |

Ta 



 رک 2 ی و و نک |یسلاو لبامو 7 3 و اش دی
 4 | رانا راسو یبارخا رکسع هد هسا قجهلو|یمنلاو یلوطانا نکا
 4 ور : ناک اشا کیو ىغا یدصد هنابدعتهنوک ضعا هدیلیا مور هش

 3 هو .رحأع هدنسهرادا لروما قح هلوا یسدهع لوح ءا هنفیدلوا

 هدنصوصخ یسارجا كناهيح هت ناثلوارک دعاش هنغیدلو !رطاخ درو یشفوا

 قر هیللوا هدنسهدهعیبامور كناشایدح یلسود اهیلعءان بوو ایات
 ! تلقو لاح فعص كناشاب رکو یرولہهلوا عنام هنایظ یعاوا هد همنوص

 ۳ ازولاعوفرم E هزساس قر هناوا رظن قرصندنا هل.دس> یلام

 نەس ىب اق | هیجوت هل ترازو یاسا هباشاب نسح لدم“ ور نالوا

 راسوهدنجارخا رکسع هداضتقا نیحمءانب هنکیدلباتششن ندیلاوطوااشاب

 ا دج رس ندا لوبق لالص لبا هسبالموب و یمسجرم هاب رکی.دراصو مخ
 هدکد لند نوسلوب رارقهدسلح وب ید ران وب ردااضتقا یسفلوانییعتكيک

 كنب رکیدهلبا ثص ند اط ك اشاب دج یس ودنا هدرا یدابیدنفاهداز تقم
 o N و

 ۶ نطصم یملالو میرصت یت فافعساو تیلها مدع كناشاب نس
 حا نسح نیکر چب یجداش ثا نادویفرلب دت حج و تیمار

 ۹ هليا ناب یتغیدلوا فقاوه رح نفورورپ رکسعو یت رادتقاهوزنو
 تارکسع ریس نوا | هلن اقم یدنفا یضیف ن ایا ہدک د در دناناش هنکلرک سعر مس
 دفرت وربل نسح ندوامزا و کی خر بفیلوا ففوتم هک دنح

EE.ر ×ناععشلا عام لبق یآرلا (ع) ودرول هلوا یبهخرچ اشاب  

 واریت یلوف اشاب نادوص ید مظعا ردص هلکع ا بارشا ننوت

 روب هدهدیعل هفاتسم نکل ر لسم كسکر ه یخلرداهد كناشا سکر ج

 ع رس ردجاتح هنامزو تقو یلوصو هلع یفج هلوا رومأم هلیبسح
 2 رب ندار زو نانلوب دراوحو برقندنهداوا ییوزلیدعش هسا كنبصن
 اشاب سکر چ یدنفا مالسالاجش بقاعتم کید درد ااضتقا ییانهنا

 ۰ اهرب وتب وعص هت ص ء ك .اتقو رصحاکاو ردفوفومهب قلا لوصو

 . یسلاو یزوا یدنفا یضیف نایلسیدیور دیلفلوا نییعتو بص یسهقشب

EE 
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 تروصرب هاب ویا اینا سا یرصگی دری 1 ۱

 ۱ هزجاحوایب رادعم را هماسانالوادوجومهدقاحو اهداف ل ادب یکچ هلی 1!

 مالعتسا نیکبناس تشک هلکء : درولس كن .رايلس نالوا باک هعف دجاقرب ۱

 یجکشاو ردیرق هک قرق قردلوا ول هیموب یرادماسا دعاقتم هدقدنلوا ||

 كنسدماسا رفنو یدیدرولپهلوا غلاب هکببشپ قجما ندا روکس رمشیدپ
 ۳ دقبا نکیبو یدب رایفتسالایدل ندنساغا یرهکی وید ردن یتوناق |

 ییلکو نک ورس تارفن هلیایشینرج لوټ وب مظعارد ص هدک تار اهشا
 " ضاّتعا ود ر يالا افصو قوذ هدنرهناخ رانلوا فرصت هغ ءاظو
 واد ر ډ هد روق یرادعم هنو هدرلف اوا یرادقم هن کان دعامه هرکصن دک دتا

 عزن ندنباحا یرهعابیا ندعاقتم ویشا یدیساغا یرصکب يداباهدافآ |
 قخج هلوا لص اجر فن ِكييییرکب هسلوا صيصخ هب ولقاحوا هلا صیلخ و
 ندنوب بودی! ترشابم ه هدام رشد مظعا ردص ااوجاک وب × یدتنا نا |

 هرکصزدنوپ ردو ولعم بب هلچ یدلوا وکتفکر دقن هدشات تفت نالوا عفاو نب

 تیفکو ب ولقاجوا یماغنایرصکب هدنکیدب درونلواراتخا هلهجوت تروصوب
 سار الج هل » رلع :الار دایی دلوا تروص ر قچهلوا شخ هدناف هن راو دننک

 لخد ءوجولا نم اهجو ندولقاجوا یریغندنرلکدابا ناسههاو بی وصت
 ندرالوا ی وبق قا فیجار هلوتموب بولوا ققح یکی د ارودص ضارتعاو
 را هطلعم هل وب نوجا هظفاحم ن راد هطو یرلق دلوا نسهر وید بارونه

 ناچرهب هنس هدام بجاوم پودبا مالک" داعا مطعاردص هاکع دروس راتیچ

 تبار دع وب ادم هنبرلییعمر رکسعرسو هنادجرممارپ زردمز الكلرب ومات |

 e ا هرزوا دید زد

 ۳ :بواک مزال ا هنس هيضو نالوا عد او هد هیفوص كناابدج
"ِ 

 ..یلسو دباو قلالا یلبا مور هلیکلرکسعرس لعاعسا هباشاب یدیع یسلاو

 | یفادلوا هدرلقاحوا قحا یرادتم لث هيلا یومرمیئان ندکغا لاژس |

 ۱ ةي سفال TEE ON وین رلع “رو مسا كن هماسا تا | مدقف :

 | دیجاوم یادانالا هدلاحیرلق او | قم »هد: رابج اوم یخ درلن ای دال وار رخ 1

 1 کج هلیکج ټوښمو 1 هدر هجر دهن تفول وآ ارطذ هن وص نایک

 : | او ویارکسعرسدا ما د هلطرش كع !تماقاهد Ea ر ا
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 و رب دنفرمصا كنناطو كع by و

 الوایرارطضا یرلتع زع هدب ویعیک هلب رابتخا ودنکهلوتموپ هلب رامو و
 ماعا یرلعح هیمهلوا قفوم دتمدخعفأت هتلودوند هدتحاح نیخ رک

 رواک ندلهاڃت تروص هسلوا لاوس یتارض رهام ندرلفاحوا رانا

 فیجارا ماطر قوب یلصف یلصارادوسح یالارب هسذ وا عورش هنحالعو
 ضرغ ابو رارروتکر وتف هن ناتریغو تمه كرلنشود هندی ماظن هلیسهعاشا |

 ماظن تفوس دساشو د دن ديف كار و هطبارر هلا نوردقافتا هرکضذدنوب |

 .داسفن نملیق)ردکءد نوعد ین هکلنهنور طخ ید كعبا توداس هرکسف ۱

 (مهس ةي احا ناعز €r ةنساحلاوةجاحلا تقوم هيلع ءاضتتسالادنطآراوما |

 هدتارفنلرادتو بوترتكنب هتروایجم وطنالوا مهم تاغ یجارخاهدانناوب ||
 ر رگ یزتفد هماسا رادفهرب ول هیموب هرخالاب قرهلوا رو رجاع یرااغا |

 یفیدوارپ رضومظنتتارفنو ربیغتو قب رفتراهماساوب و شمرونک بودیا
 تام اظنوللتعوب امدقم نکل ید | شل هدافا نقی هوا ادم جت وطرق او هدر دقت
 بویم هذلوا تاشام ةعفد ندنکب دلک هدا نوکیوکتفک هدف دنلوا تیرشابم

 یز هدنراګا داش زکیدیارابخا یب هیضق و هنب راب اصرکر رب هله
 كار اضح ای هماسا باخت | هيلا یموم یاغا هیلعا یدیشلنیدروتل و ندا

 : سارهو فوخ ندنمب زغ رفس یک هدک دلنا | نیت رءدآ قرط فرط هلت

 | یرهماسا ناثلوارک د هلیس هیادزازبحا ا رونک هناسایسدنفا کو
 ما نخ ارلهلرح نوک نوک نوجم اافخ او متکی نی راخت یسیکو عانتما ندیاصتسا
 الج داف قرهبقبونب مظعارردصوبد مدلاقناربحو زجاعهدیاب و هلن رلعیا

 یسیضاقلوبناتسا اق اسویدنفا یر اعهداز یر د یرکسعضاقیلوطان ا كی دیا

 كلم ساساوسا ماظنروم | تودناتر داپ همالک ادعم یدنفاالمقواص |

 لافو لید قر هیفلوا بح اصت همانناباخانانلوپ هدرا اد هلوقغ وب ردئلطو
 قامو ار ابتعامعسلاوخ ەن را هلفلذمو فا بید اذن دنا رج دنا |

 مظعاردص هن رزوایراعد نوسنلوا ترمشابم هنماظن ندیدعشنامه هرزوا
 نوسلفاب هنس هراح هرکصنتوب یراب یدلوا توق ماطذ تفو هک هدناف دح

 تق دو مانا هبانتعالا ةمزالروم اوب بو دبا هحوت هنساغا یکی هلیم هلماع
 ۱ قدص طی رشهروکه رانو | یساغا ی رکن هلیصوصخر دنمذ ضب رف هب هلچج

 ةماسا رادقم هدقاجوانالا هرکصذدک د تبا هم دقم طو هدننیمزر دتساقتساو |

 ٭ دوجوم 3 ۱
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 نایلس هکنوحویدلباباوحدر وب دار جرج بوک

 كنا هکلبقر هیلوا یریاغمكب اوج نالوا شعلا هلقامدقم یرب رقت كن دنفا
 یرالح ضع خدك اوج نالوا شل هلق امدقموندنغیدلوا یکی رسش+

 هله جووپ هدب وئلوا تّارق اررکم ندنشیدنلوا تابئاووح هدروکذم سلحت
 هدقذنلوا باطخررب رر, هراضحندیفصآ فرط ون در دیم سان م كلر وباوج

 رابدلیا باوصتساو ناسم »| یتسارپ و روک ذم باوج يا
 < ع ۴ بم هغیدلو| شع اتع نعهب هیسور هلترافس امدنیدنفا ع رکلادبع

 ندهللا هع رق بودب مالک د هرزو |یموهفم* راد یهالکد ٤ن زا زیناه

 ۳ سور حر دط ورشم هدراهماندهع كماعا هلح ادمد رفرپ یربغ

 رک از ما اهاوم جایز بیم گیرم هل انها و هل اهملعت اودنکیآ
 هک دا هدهاشمعضورب ندنفرط هیلعتلو دهدهاعمیفالخو یدیشلوا اف

 راعشا رعشل ال تیح نمی رادهعتابكراوعسم و د مزول یی دهعول هیسور

 لەن یطرش ج اقر كنس ەلاصم هحراتو ۰ نسرویدهنسیدنفا هبا

 وشا كتسعلیا هیسور هذه لالا هفش ندفدلوا یعلع هدنس هلاکم قاوق

 یراهدامدنچ كنم راهاصم قوق یل هنیمآو هحرانیقهدنرب رقت ناتلوا تءارق
 نوع هملایموم "یدنفاهدکدلن دشفلوا ع رصنیراق اوا |

 ۰۰  یدلوازوبع هکعا یاتعا یشدلوا شمام هالکا یەدامزوتهو |

 هصالخ ناناواتءارو تونل وا ایمر و ین بر هطراض هرکصادنا

 كراثلوا هفظو قرمصتم ندنراقاجوا هدا هرزواییددناوا ناس هدندغاک
 هدنساننا هفولعیراتعم یرلقدلو | نک اس هل ارال یراق دل وا قلعتو یراسضت |

 ۱ یرامسرو مس ناب یرهماسا وجودی رفسدنچاح نیج یا

 نا قر هنلوارا دسارلب دلرویاباطخ ,راقاجو ا هرزو| قو احرص ر
 یفئاظونالوا هراهرباد ضارغا باا ضع ن کم لو ۱ رادشیا هب هب رکسع

 كنداوح شارط ده رد !لافو ليف هليسو ااو و درولوا ا دیاش

 تب وعص رازه هن رلتیعم رارکسعرس مویلا یدیا راشعبا لافتشا هنعویش |
 ناور هقلاق هشوذ مایا رفل : ریشللا راهتروانانلوا لاسراو كرادت لب تافاکنو

 هدف رطیاسا یسصعل ندنهدلو | یس هفیطوكنن رنک | د سا اب یا

 هدقدئاوا لاوس ود رگسرویلیغاط نوه تولوا ناس رپ هدنلګ ین

 هرکصادن وب رز روپدب افصو قوذ هدر هناخراثاوار وج وو ۳ 1
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 زا هماندهع ارا ار ا هلهحو وشر داك دوب ةلسح

 3 ۳ ها نیل و د هکنوح و قلوب هتشررمنهغْل وا قیعوت هنن رام الک ك نىنا لودو

 هند کلب ید اط,ضیدعش هیس وز یع رف یک یراک دند كورا اس لودو

 هدماکنه د دناوا لوق یتلناخ كب LR هد هطاصمنالوا مو مفاو هدقاوق

 صن ناشرب هنر زوا قلخ ج رق هدبازلوا حه یدمش قحا یدننا طبض

 کد اسدتیروگ مرور دیم هنلاطمقلوا هليو مدنتمصتامردشا
 1 سا اتکا سز هدک كاب !تاطح هراض>ح و دردیعاو ص یارو هردص

 1 حلب رب و هند د| هسوروشا بوداز ET همالک یدنفا یضیفنایلس

| 

 ا

۱ 

۱ 
۱ | 

1 

8 
3 

۱ 

 ۳ es 9 باوح و قحا ردنابترا ف ٠ لاعتفوقفاو«تاوح

 | رس هلکعد ردمزال قلوا عولعم یحدوا یمعج هیوای مجلو | رفسهراهم

 | هل یتعوفو مدعو عوقو لرفساما وا روصو هدکر ادت یک ق حلوا

 | روطخ هن رطاخ سک رهبودن | مالک هداعاهثن یدنفا ناهلس *یدلند رولب

 .هیسور هکنوج یدتا حونسیشرب هرطاخ یدیشلوا روم aS : وس یتهدیآ

 تفو سالتخاو قعاملو اطاشتسایشرب منو لندن اوج کاج هل رب ودنسعلما
 "هکر دلکد کلم دیلع تاود ے رق هدئروص وب اردم زلم قاعا رب مهمه هد

 | قوچك دهع قالخ ند کو رط ردو هب یدعشو یربیعت ماهر ودنسوزس

  نامهقر ەناو |یطهدراب ت تارتبعت یاثمارلت ول ویو هم یدلوا دومشمرلت کر ح

 :هدنفحول هي هور كن هیلعتلود یدلسوک هتودروما یابلوا كناضورعء

 هزلکن او هسلا رف هدنسهداه 2 رقوشا هلّصد ندنغدلوا توفصو اسیا رہ

 ۲ هیلعتاودیدنارلش ناب اهدتم نى راطس وت ندنفرط یرلتلود یرلپعلیا

 هرانانشدلوا وار دتساوا طر رهن هنسح تروصرب كنس هدام ع رقیجد

  «دنروصوب یدک یراربخزونهورلب دار رحم هی رلتلودیخدرلناوراعشاوهداقا

 |[باوجرب ندران رولوا هلبسو هنب راربشا كادنتروک ذم نیتلو د هسلرپ و باوحرپ هرس
 مرتفع كرنا هسداردیالوبق هنسح تروصهلو هک رقهد ونلوارخأت كد هب ہیک

 رایت خا وزب وجت یرفس هیلعتلود هنک دعب ترام دایک جوا هيسورورونلو اهن وسا

 داوحوالود ر دش وا هدب هلهجوود ید هب هصالسارکاسع یک هدو دحز عنا

 :یدنفا سدر یدنفا فیظذدجا نیهارتفد هدک دید رو e هسآ رد و
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 فرطلاحرهب بواوایراتو دلمکم هدزکدهرقو هدزکدقآ دسیا رولیرپ و |
 لح اوس یرغند نک هدا سم ترورض هبهب رح "لب اقم ند هیلعتاود
 نیت رکاسعواتیلک هتسرادحربس نارا كلو نات روک و فا
 هنس و ندلسار |یدودح كول هڪ نالوا قفنع تاذکو رواک مزال قلو

 ردانضتفا قملوا بیترت هرفاو رکا سعد نوعا كوب بولوا لد دت اهن
 یرالعنانلوا دادعتوہشا هسا تاکر ادت كجەلب هلک هدوحو هدنفرط هنسرپ

 یسهدعاس كتفو هنکر ادن كاسر هدرا هجر د كج هدا تب افکو ئەدا هطاحا 1

 تقدرظذ هنتوقو كرادت كرلتعشدو هنتیفیکو لاح لرکسع هیلع ها ردقوا
 یدنفاهدازیفم هدکد ی دنوسللوا داربا هدسلجوب ها هنربدنو یأر هثلوا
 هسهقاویک یرلیلاعرب رفت یس هلجلداوم نانلوارکذوب بودا رادتنا همالک

 | یفیدلا هلقتایدش هنسهلبا هیسور ردیمولعم لک ره یخیدلوا قباطم
 هدتاعر هنوتصو سود مسا رو هدن دهع هطفاع هیلعتلود هرزوا هجو

 هی سور جد یتاکرادننالوا ندنسهلوتم تایرج هدانناوب بولوامدقتبان
 م رقوردشع اتنشندنک,دمنلد ییددلوا هن ینو ندنکر ادت یک كنتلود

 هن هملعتاود نکیاهدهاعم طورش "ینانم یسالمتسا كنول هیسور هنس هطخ
 یراتلود هسنارفو هرلکنا كنهداموب قرلوا هدنتنننافاصمو لص هضذاحم

 ول دیسور رک او ردلئامودهتسم هتسهاوا طب ر هب هنسح تروصرب هل راطب وت

 هب هل امم د هلع تل ود هسدارلباداشک هپ راخبابهدن ويغ اتعانق هتروصوب

 ند ارا تخا| یدهع ضقتوراکشآ هسیا هن ی هلا ر دقت تقولو | بولوآ روم

 هدعببولب رب و یباوج ردقوب ههبشهدنفماواراهق بضغرهظم سیا ےک
 هنب ندیهاننترادصرط # ید د نوسنلوا مادقا هنماشاولاکا كناکرادت

 حاضبالاهحو ىلع هدامره نرم مرکب هش همشب نیا صم وب بوتاوامالک * داعا ۱

 تئارق اهدهرکرب باوحكحملب رب و هنسیا هبسور ردجاتح هغلو !مولجم

 وهلا و و رار روک دوا ا نوسنوا
 ترشانع دم الک هنن مظعار دص 9۶ یدنلوا تردابم هما رح *دافا هلروص ۱

 هب هنسح تروصرب یمهدامع رق هلیطسوت كننتلود هدروک دمباوج بودا

 | ییراطسوتنیتودول هیسوررکاضرغندنوب بولو|جردنیریعتقهاو طب ر
 || جور یمارمكناو رولوارادفرطه ول هیسور طسوتلاب یجدران|هدب ودا لویو
 هنسح تروص ر هدیاوح مگ درب ومدمهزپ دسنارلرد | 1

 تروص لدشع | یرمبعت



 ۲ فور EF TE ههرش نوسنوفوا اهد هر 89 ر رادغاک ۱

 هدنسهناخ قارواو سکر ه هسیا رولوا مئام هک وسو ۾ وشود س ا

 دراضح هعفدحاقر ,ودنوسان وس نب کف هنو نوسابا هعلاطم ین

 [ ور ورز غ ید رغ ی لجهد ما یدامدکد لنا راسفتساو باوا

 | ا هعالک یدنفا نچنا هداژ ققم هدعت %* رل دلوا کو نوک هدر

 ] نيفين دم دناوب يعل ابهدنساج هملاکم نالواعقاو هلیسجل با هسور بودا
 1 ردلک د نیم هد هع عدم و قحار دع ولعم یس هلج نواواهرزوآ هجحوول هلع

 ۱ ۰ رار در دقل تم هغ س ناکا صوصح و رد اقیفوت هنروص را دنفاالح

 ۱ كن دنفا هدازتفم یدنفا هللاءاطع دچا هدازب رع یر ء,ضاق یا مور ۱

 ر : رقنلناارهایسورپ نانلواتنارف یدعش ر عار مزب هلن | بیمعت مالک

 نالونعوقوڭنادعا ردق هب یدعش بودا ترشاممهزوس مظعاردص هلکع د

 هل وصتو بیست كن داج بوتل وا دشعرلسا نیسو هفسل هم رزوا قلاکنت

 نوعا توو سالتخ اه کای رم هب رف تاک ر ادتدرح نتاشامه هعقاو فیلاکت

 هر رس هیادعا راهنز و نوسلاف روتسمو موتکم هد میت هتیفدوب و یدا

 | نمزاروب هدهسددناوا ناع و دهع هدسلاح بیقع ردقن ره ود نوسلر و

Terr ERS هکر ادتنالواهدننعص طا حا هکنوح یدلواابهریعس هلغترج هنا دیه | 
 | لاوان یک کرک ندنفرط رمعصخ ینیدلوایبم ه هداراهن یسجت
 | نالاید وقهنادیم یننع فیلکن وب نوح ا كم 1 AOE اضع

 1 هسخوب رد هلو یتسهراچ كنم ازرق توو ردد هراهب هسا زالوا مه زما رم
 1 دهم رک ت روص نوسل قهدوا هیسورهد ولواع رتنمندم السا لها دانا عرق

 ٠ باوخ ر لد هب یدعت یدلوا نسر ىلەلک هت رادص ماممزب ر ولک ٣ :رطاخ لصد

 تادحرس هلت وعص رازه ردا تجخزو تعشم عاونا راتخاو تحارو

 ۱ بصنوداداپ دبا راد تا٥6 فاو رادمم هلع جافر ا نخ ھاشواب

 0 نیبعنهرزوا قلوایبتر اش هنسراتیمهلرلغوشاب و ررکسعرمس ناو ا

 E ر تالبدعم هدودنلو|نالعاو تئ ارق هد سا باقرب یتدلرک اسع

 دنتقورهالسا یدیشنل وا ناسعس !ندفرطرهوئدرد اتیاقک و رول هلواردقو)

 لو هفالخا یروص كد السا بویاق اهب هیکلم تامزاولهلوتموب الصاهسیا

 , ندرمنبقوطیسهداب ز بول هوا ؛لرادت هجردقوب قم ا هدزتفوو رمهوا
 .درباوج هوا ذسورر دکر ک ك خادوس یس هم رغوط كزوسهداشوب ردحراخ

 . يک دولیریو #



 وب تام ,E a رفتوبنا

 هرزوا یییدنلوا ناب هدنسهنبص 6۷۶ كلوادلج ن کمک نامز قو.
 دوعف + یروطارببا "یلادنص یلغوا بود آ ت تاقو نف روطارعا هڪ

 ایسورپ هعودول هلسلوا سک |قاقنا هيلع هيلع ود هل اول هیسور كنا

 رب رقتوب * ردققک کود | شلو ا هدیسر هب وچو هجر دقافتادةع هلا ىلارق

 هغ قحا یدشماغ |تافواهد هح روطارعازونه تقو یتیدنلوا ر ا

 لغوا ندندلوا صوصخ هروک ذ ینالارفراحم نانو هدنلخاد یموکح
 لوو قنطلس ك رسد هلیلسج قڵوا یارف و راع جد هدننابح مایا لئسانا

 رو | ریبعد روطارعا هب ودنک ندتفیداوا یدهع

iیدتع سلح ه دنعانوق مالسا ر ےک  

 رفت كنولا ایسورب و یساعدتسا دنس كن ول هبسهر هلهحو ینددلوار ۲ دال
 هدنعانوف e یتوک ی سرا هعج نج درد كمرعەس رزوا یسمرب ۳

 مالعا یالعرب اسو فارشالا بیو نردصو اشاب نادوفو مظعا ردص

 نیرو سل هل یراق ریطاح لاحر نار باقآ یرهگب و :
 هفرونالوا شما ۳۹ ر اد هروک ذم داوم هلا رادغاکروک ذم بوئلوا دقع

 رکاسعویرب رشت كنولاپسورپ و نیلک تر وک ذم كنول هبسور هرکصن دقدنل وات
 نایهرد یرانابثو ماظتا مدع نالوا دوهشم یاعت هللا رب دقش رم

 ندراضح ییکودسابسانم قنلوا تکرح هلهجون هدصوصخو قر هنلوا
 دیلعتلود هلا رادتاهمالک اشا دیجلیلخ مظعاردص هدننراسفتسا

 یرارفتساو ماظتا كلا بولوا یینماو شیاساتعان و و
 ط دانم هل | لوصوو لین هعفانمودناوف عاوناورعنتسو هق زد هلچهدنشهب اس
 ییاظتناو تاب نا هلا هنداحرب یتدایاعت هللاذاعموالثم رخلدلوا معمو
 ا هرات دا او لعا موج الغ یارورر هداواقحفلوا رادهنخر

 هصب رفد لوو كعو نانقح یاقا هدناب وب هلغمالوا ههبش هدنفح وا

 هسک رهڭ وس ییسهحو رغوط كر ها نک ح هرزوا كلبا دا یفادص

 هروک. هنلفعیدنک ك سکر ه :وندنع دل وا ن راد تداعس رادمو نیعضرف :

 هسلار دا روطخ هنره هرطاخانفو وبا ندنکحح هل هلوا یرییدنو یآررب ۱

 مجود ب هسوکو ملا هذخاوءالصا نواب ار اهظا ب ریمل قامونوسلب وس
 ردشمالشالک | هلرش ال هدامتتیتح هکلب هرکصددکد تا راعس9و نیم كرد



 ۲۳ ب۳

 دی لنز ۶ ا یطورشو لانا هات یکمروتکو انا یمه مایا ۱

 اجرت یا ندقمدچهرهاظیرلک در ووذخا قیفروروفسمواطعادنس
 ندنفادلو دیفماعطق هك دناو ۱ دا ارایرلعضوع المانوب بولبدروتک

 ماظفیدعش هیلعنلودنیکع ار اعش اب را هتطابدسافم تاکرح یراکدلبازار
 مزح یاضتفم یسلوا هتسراوتدمرب ندب ورحنافبول وا لوغشم هلد اتالم

 یساضتفا تفو کر اهلاعیلع ب ویلراو هش رارزوا هلغلوا ندطاتحاو

 ی وبلواز اجولر درب تنم اندرانوب ییصاحیدنلوا مضهور ابتخا هلیس هظح الم
 | یروطاربعا هم الاح اک هبااعا ین رار داسفو تنایخیراراتفراعاد
 ۱ یهیلعلود ی ی دورك د هعساضتتم E وا عامسا تالوذخت نالوا
 یس دع روطاربع | هسک نالوایسان ار دہ رو كش تسر او یتددلواروصح هر ارضا

 ۱ | هبهثودیروفسم یلغوا هلغلو |تروع هبنتجمندل  دجو كنجو هفصنمو هلقاع

 اا کل ردصضاو ینددلوا هبلاخ تر هحرکآ ند هعص ایم هل ۱
۱ 

 | یتفج هراقبح داتسفرب بویمروط كت نالغاوب ی یا یو هکلاههروقس

 | كرلتوب هلبا ول هیسورو ایسورپ ررحت لاونمرپ رد دکل وس راثوا ابارم فقاو
 | رسم قافتا دفع هلبا هعفان طورش قجهلوا هعی رذ هن راتنوشخ فنا میغرت
 | نر تی که دن دنابردرامو تغارذ ندعاضوا یراکدلباهدلاح یییدلوا

  هنهیلع كن هسک هیلعلود 3۶ ردراکشآ یلاعت هنع یرلقح هلو | تن وكس خاروس

 ۱ .ناطاس یزاغ حو یکیدلبا داتا یرخا دعب : رک هلب رللارف راجمو لدرا

 ۱ | بور و رکسع ھل . رلک احر اعنانللاق رغق ۹ هللا E نایلس

 دخ راون بنکی یدتنا هلاوح هن دالب هک نولارکسعندرانا هجاطایدلو

 ی کد رس یتاطابا سد هلب الار حوسا مدقمندنسهنس تورپ و روطسم
 | صم هددشار میراث ییبدنلوا قافتا دمع هلتطاسو اشاب فسوب رب زو

 یاباضق یداحتا طب ر كنهنس تنطلس هلام رفا للم هلغلوا روک ذمو

 مد یا" بوباق نەسك تاس یتا كنول هڪ هدرا هنس نکو % ردند هو وبسم

  ایسورپ و #ردلیلد هقافتا زاوج ید یکیدا لولس هب هعدخو هلیح |
 كن هیلعتلود تقولو اور اکیلط هليا مان شهاوخ هقافتاوبهدننامز اشا بغار یلارق

 ا نامز نکل یدلرو فاسا ن رف یا مندنغیدلوا یس هلت اغرخارب
 ۳ مراتتسه یطب ر هلبا هعذات طورشكرود مقافت اهدهذلاطا بویع وا

 ردک صالا هل نم تروح نامرفو ماهدفدلروس یرلتاود مولعم یییدلوا



 < ی

 هسلواش را رھا رکسعث زوتوایم ۸ لف رطنومزو دعا
۳ 4 a 

 وا هچکر دلک د ناغز قوچ یغبدنلوا دریماقلا كلارقابسورب ںویآوارا ت۶
 كنادناخو و هظدالم ییانعویکن ادرم کن دلباهدنراتسودتک كن ااو |

 هلنا ول وقسم نکنا یراوعمهقح یاضتعم نسالبا رنو ضو بلو

 نوع دل اردنا اطعا ها هسک ك ترد ییزکن هنس تلو د هدنزلاتنا هب را 1

 ةلیس هطسا و بوغوطهد یرلبعمب او د مرد مايو ه هصاع هلن اوهم و قافتآ

 هن ادا ی هروب نمعلابمو دام | هنن زام الکی خد هینستنطاسیالکو و لاسراربخ

 رک صد ذک دلبا ضبق ناسا یلع نسهسنک كب یلاواطعاوذخ | دنسو دعا
 ف واوقسم 4 هعساتم ییتکلعهندنعمط لاکو تارشا یتیفیک هو دیس ور وخ ۱

 ندوزاقوب تاب صاب + هیلعتود لیص کلا یدل یمن ندد لو ازا ودم ا اواضرا 0

 یخداکوب و لو لا اهدای هسک كب قلانالب رب و ردنا هلماعم یاسا ۱

 زونههلنا وتسم ندغناابح ندلود عیجو یفوخندالاعنهللا بوتا تعا

 هنعاودنا اتلغاوش یندداو اراتف درک ی لاعت لا ءاصعت و طور یتص دانلود

 نادفیویاکترا |یدمع ضقت ام ہوا ا ۵ لمر نادقبحآ هدنسفو ییلوغشم

eجزاحو تب ارور كن رایچ بیاد  

 ا رایج 3 رفع ها یدنلوا توک هلغلواینانم هبدارب ر 3

 ا 0

 ندنساناعر هیلعتل ود هلع ما تسد رت علا هب ےگ ان نکا :امنمو,ذخاّوم

 ردهدکشارارصاو ًاعدا مویلا هلب راز هیصوت یموصخو هنن ی 1

 ار ۱ اپ نطل یا کا را وام ها ر

 هدن اس بالا کم هک و لاللضا یس امر زوم تاک و وا قینح

 یراکدت

 ح ردرهاظب هماعیراکدلنا بصغ هنوک هن ییهدودحم < مار اردق وب نکالا |

 |[ تهدمو نب رلت لو: دمای رقا ناب هدف طور زانو ی راک

 دن یخ یو كارت یوصحودالب هج راسو لەزاورا ا
 ینیداو كل دکن و ز نکیآهدناکماقلوا هتک یراتل ود هکلب و ںولغه هلک لا

 تنسهعزانم تاوتق |

 كاوا دلج ییبصق اب

 هنیفگ ۲0۱ و ۲۰۳ | عاتسا هدجب یکیدابنم موسربقب رطب یرالواهدندطق لوشد هر
 دلم قگروط م هدر ]| هعفدوب وع ورش هن دراب فیلکتر دولل وا بیدآتو لرع ی رطب یتمراهتیلاو



ANF 
 هر زدن داقعنالرک و یدعش لرکكر وب نم صوصخ نیفلو | هوش ین یکح ہ 1 ۱

 لاجر ندنهج ینیدلوا ندنابجاو یسلتوط روتسو تخ هباغلا باغ ید
 ِ U .یسافخا هليا هدو دعم تاوذد ضعي ند ااضتوا یتییمرحم نده تلود ۱

 دوا تراسج هضرع هنر رلیلاعروضج ندنف,دلوا یضتقمهرک اذمقر دناوا

 باشی وس هرواسلا دعب یعح هنلوا طد ر ها راطش هنوک هن قاقتا دمع

 لبفوجارخا هرهاطو هلاکم خرد ایلعهدر دعت کی دلباقلعت هیماس هدارا

 یهجوزلومآهرکآردکرک هسنلوا هعلاطم یسالاب ورز هد یهایادتبایظتتلا |

 عفانم یزواحم و یظفحم دنکوش یوق تلود یرلئود هسورو ابسورپ هرزوآ |
 تاوذ هنب هسیا راررب ورارف هقافتا دفع هلدا طارش قچملوادناع یدناوقو |

 ترشابم هدیهنو قینو یتطورشو هن دعو طیرو هراشنسا هلبا ۳ ۱
 سانمقعلوا تعراسم هنعفد هنایکح هساتروص قحهیلوا لبصاحعنو ۱

 .هلبساضتفاداومقح هنلوا ا هب هيلع ود هدقاغتاوب یلصاح روت روک

 .ناعمالاو نییعتلا دعر یدنا ووو تنعش و یرریصو عمنو قلوهسو تب وعص

 2 نایک الا ےظ و لوف هساانورعم هعدانمو تلوهسو هتسراو ندتنعمه

 هدناب وب هلعلوا نکمرما یسهعوادم
 ردک نمدنفا نامرفویآر هدلاح رهو

1 

 .دوهع هدنس هحاصم دعشورز وب كنول هی دنناشک و لاوحا كنول هسک لی دلک

 .ندفرطوب بودبا هنداهم دقع هلبا هیلعتود هدنتح هددعتم طورشو هب وق
 زود نکنآ لکد شعاروهظ تلاحرب ام :رذناعاو دنکوس فالح

  یدهع صع هدنعوفو ی راج گكندمدباتلود هلن اوټسم هتک : رابتر کس

 روباط ددعتم هب هراس ت تادحرسو هبسول و یدووسس هلتفلا ییعو باکدرا

 .یرازوا دهع تسکش یتیدلوا بکت مع هرخالات و موعش هلا یروهم»

 قوت هب هيس تنطلس هلالح لج راهف ےہ منم ترصج بوشالود هن زاقابا

 .روهعم وهععو بولخهد راز یرلک دّسا ززا یاب "هلاطا لک ناجا تریو

 هویارفو یر هعلق دارغلب و هطا قر هلوا روصنمو بلا نیبم نید لاو ۱
 هتکو شیوفتأو دیفرصت ضو عاق و یضارا ده و یرلاضف مالسالا مد و

 دید هلب | ثیش هایتسا وافعتسانماد رارکت هدنتلادارفلپ ویکیدلبالوخد
 ایسورپ هدر ادص تاموج اشاب بغار یحو مولعم يراک دانا و

 ۳ ناشی و داب یی ول + بک یلارق

  Eندا ۷

 ل



HIF 

 عدقتو ضرعرب رفت روهءو یضع هعطقر هرابعلا یجتر فا هل دب یار هله جر
 لنسودکه لا تک وش یون تلود هیلایجوملارق هدنن و عضو له هجتلا یداو
 كصوصخ و وبلاط هفاقت اوداح | هطب اضدمع راي و

  1دیس تنط)سما مو هداراهداب وب و یییدلوا لامایاصوا قیسانو مطظ

  4روک مرب رقت نیخلواروطسموحردنم یسهلواهدافاب ودنک ةيفخ هسا

 هقاقش یاقلا هغلارا هدرب رقت نانلوارک درواوا نابتسم لیصفت ندانذچر
  ۰ردع یسلوادارپ اوداب هلیعرویسا هدلګ ون كلود نالوا تصرف دصر

 یتیدلوا رظتنم هنب رارضا كن هینس تلود اعقاو هکر د لود هج یکید د
 لاصمكن راتود اب وروآ هرزوا ییدلوا ناس و طس هدوراقوب ردیهیدب

 ذاا تحارو تسما نیتم ساساو تناتمو ماکعسا مظعاءزج هد :ز هک

 هفود هدا وروا كالام هده ةلاطا ردس هیصق داحا هلرکدکب یراکدلبا

 ردردات تیافب تموکح قرطب شمالوا لخاد هقافتا هحتراو هرکسزهو |
  ۱كلسودیراک دنا دقع ود یراقدلوا دک یس رب كنم رهدناهندن و

 رکسع كن راتفتم هدنموعه ےصخ هنب ررزوا ید یسرب و یریغت مدع

 یزالواهتسر اون دلاتقو بور > هدب دم تدهرگب 3 یر هلبایرخاءوجوو
 كن رلتنالو هلر فرص ا ؛یوردروما قحا نن راتقو هلیسهسب الم
 قلود هسنارذف رد رانا رادنفاو تنکم بسک ارکسعو ةيعروالاعو یراع

 هسدارف یرخا دعب هرک هدنژ ه راح نالو عوقو هل اول هریلکنا درامد

 | هدرلااوب نکیارلاک دشلوا بلاغ ول ءتلکناهدتفورپ بولوا بولغمیساغود

 | هدنلحاوس ایندکیینعب اقا هلیرالوا شنا قافتادقع هلیا یلارق ابناسا
 دكا ىس ەبلغكنولەسنار و هدرالتضمب ونب وتو

 اسورپ نالوافتم كنول لکنا هروک هنفیدلوا عاقسا ردیصوصخ یراقافتا

 تالاومی رلفاتشو تموصخوقلوب یی راارا یدلرانوب یراتلود هیسورو
 "هرم هدیراف دل وا هل اصم هل تمه یرلعغتمرلشع | هدن درو كعالب وحهتوئصو

 هللا ول دیسورو ایسورپ رولوا شلوا فرطرب هنتف ندنرهنایم قرهلوا یافت
 | هدنروصینیدناو |قافتادقع هرز وا طو رش قة ىدى اوفو عفانم 4 هیلعناود
 كاذک نول هسک وع وذ ریس هظح الم قلوارمغتم هلاص م نالوا هلءاول هبسور
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 | نوکرو لصو هدعاسمو یتیدلوا هدنسهدارا قافتا دع هلباتکوش یوق

 | یفج هنلوا ع ورش هنوظنتو رکا ذم كنطباوضو طارشهدنروص ینیدلرو

 | رارقتسایسهیضق قافت اوداحاوبشهدنر هنایمیراتلوداب وروابولواروک ذم
 1 | هلبا یرخا ت تلود تلودرب وییددنلوادع ندنابسامظعا كن راب کلم ماظن

 هسه اقوندللخ قرط كنب راتوفصو ص نالوا دتعنم دنر لک دلب | هلاصم

 :ندنس هچامم رز را ت رد کرد الرا نیم اداس هر ان و تمو طح و

 س س م س مس

 | هب هطبار ومشا بودا دع یوفا بیس یسهدامقاقتا طب ر هشناساونما

  یراقدلواهزوا تباعر تساغب هب هروب نح "هدعاقو دیم هازوم "هدعاق هدنراشب

 ,, ایسورپ مقاولا قو رهطاو ع اوما هدندنعرلثلوا رز دن ات اکرحو راوطا

 ۱ | كنرراثود اناپساو هسنارفو هچ و هقشب كنب راتو د كنو .زلکناو هبسورو

 دا یدناوف ۳ هی هراودنک یرالوا نم و قفسه رار رب همسي ید

 ۳۰ هطا هلن دم تدم ول دم وایسورب مدنی یلکسر ھەر وابیحو

 رافع هفدوب کیا رلششا رادتا هلاعشا یلاتقو برحشنآ قح هیلوا
 | قفتسم ندناس یتیدلوا لدبم هنافاصمیردصاخحم هدتفوزآ هلتمهو مادقا

 سس طه تم جد حس

 | هیحودحو كحمدا قدییفن یزواش و یظفص هباعتاود هجر دقتول و
 .قافتا جد وا هیسور هذلاح یلدلوامسنم قافتادتع هلل ارد هیسورپ هرژوا

 ۲ و نالوا ر دپ ماظن هلباوفسم تاذلاب والوایټجهلوا|لخادهروک ذم
 . هنوعب هموق رم هطاصمو فرطرب هیلکلاب ناخ رشت نامزدعب ولو دنطورش

 . تلجهدیا كثير هتسودو رند هرزوا بولطم تنطلس ماهم مظ لاعت

 ندننجهلوا راوتساو مکعسم د هیج وا عارفا هلا عنیابلوا ممه هنروص
 راذک ت صردهابتش ای یجمرکهننکح مودعمیراطاستو زواج هلضف
 1 ۱ و هفاقتا طور شلماش ی دیک خام بویئلو ادریداربا وب تكموسررم

 دداحاد و , وم ینلتسود تدمدب اتلودراهسا با اطق خلود هنسورویرلب اح

 ول او هرک (ذلاب هل ا هيلع تود یالکو ص اوخ ین اوج ع هدناوم اماما عانتما
 ارومأم ندنباجلارقیراذک تمطصماب بور مود رم هعهدوب یدل و |

 < هلهجو #
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 زا اسو تو ی طش یک لک مدت رک مزال
 كب هلقاراک هلیحو شا قافتا دقع هلا هو هسنارفارخو» هلن ارت ا

 هجو دو قيد تیاغیرااروب ردشمروتک هلعف ندهوقیسهدساف تا قوج
  لفاغ ندنوب یسالکوژک | لرصعلوا بولوا صوص نذر قیح هناتعا

 لفافتم هلتبعت هک | دوخاب و لطاع ندشباا جد راتلوا ینوقو هقدلواو ||
 ندنالاحضعب قجالوا فات هلبا تانغ یروقر هفالخا ندنرافدنل ول
 بیس ہت سہ رت س یی ص تست سس

a ET OT A OTO >۳  

 ول هس ور مدقم هنسدنحندنوب یلارق ایسورپ کو بلاحردراشم امهغاو رار هش ||
 تلود اررکم هرزواقلواهنهبلع هج د نفر یتید و رر یاس ال
 نانو باتکلا سر تقو لواو شا توعد هقاقتا "راد ی هيلع ||

 تع هدننعف چورت ییسلرویلوبق كضور ءم قافتا یدفارهاب قازادبع |||
 لصقم هدنلاوش یس هنس ۳ هرزواقمل وا ضرع هب هبنس تئطلس یایلع ||

 موز كقافتا هللا لود صعب بولا هلگر رقت هءطقر هنوک هال حورشمو ||

 تقولوا نکل ردشلبانای و تابثاینیدلوا لاثمالا قوبسمو یتیسهدنفو |
 رفس سدر ابوکو شفلوا هللات عفد ےظتتلاب یس همان قاوق یی ||

 بولبتوط یک كج هیمروک تحباح هاقافتا وال وب و كج هیعاروهط ||
 ندنداعسرد هما هیجوت ترازو هبرخد هنسهدهع كنيدنفا قازراادبع ]||
 طقف ر دشمال روک یسهدناف الصا كروک ذم رب رفت هلیسلوا شل دیعبت ۱
 ۱ ردشتلوا دق هلو یتروصرپ هدننع داوم حاصیا زا

 كماودلا یدعرمم هنس تئطلسو مایقدا هيلع تلود (ربرقت تروص ) |
 تفادصناک دن نال وا ناسحاوتانعناوخ "هدرورب و نانا عنق رغتسه ۱

 مزاتسمو تنکمو عفن جمال آر الجاع هننادناخ مو نب رارزوا یاش |
 ءدبحاو هعلاطمولمانو هظحالمورکف راهنو لىل یتالاحنالوا ترضممفد |

 لیل د دار |حاتشیتبدل و !تیقرو یهاوخر خه دهع *هبناروت دوبعوتمد ۲

 نی راترضح زع دنذار جمعت یلوولت اهم وتلادعولنکو ش یرالوقوب بویلوا تع و
 بهومندا حونس هدمهنارجاع قحرظن مطق ندمیدلوا یسهدازهدن دن 1

 روغاهدننصیس اضسورکشیاضاكنم راهناهاش "هلبج یر اوعوهنارواد*هللح |

 و وتمدخ هن افداص ء ردنا فرص یتایح * هنبدعت هدنرا هنر ا دحام واف

 یماهشوفرمش یقرت "هلیسوو تکو قو ناشد ازت "عیر كن تکو شنامد
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 ۰ هرویسرتپ وا كا قانتادغعەلياولەيسور هدکد ر دتب| سحینموزل ت دش |

 ول دیسورهدندورو هعروسزنب هيلا یومرتس ید | شمر دنوک صوص#ر فسر
 | تاب ضعب نالوا یلاما مدقا هدسنتح عرق هلبصوصخو هیلع تلوذ
 ا رد ابارتا یکحمد | تنواصعو تاشام كن ولهتلکنا هتسهدسناخ

 1 زر نوا دولت ایا ید هنزف هل هبصووطسو تکنو شما

 ]| تس تشاساک | هدصوصحقی ول هسلارف دهسا سز ل دقافنا هرروا

 1 ۱ دروس ههرخ كنسهیاهسنارف دم هدشروسزتیهک هل وش نودنا

 ]لر هلتسوکو لناش اه د هب هنیرتق افتاب رح قرط یی هلا یس دافار شا: كنلیکو

 || لاعفنا كول ەرتلكنا لر هلک قفاوم هننوختو ربکی د كنهن رف تروصوب و

 || قلفرطو هرزوا یفیدنلوارکذ مدقا ندنوب هلمجوقجهلوابحوم ین رارهغاو
 أ اورا دیموله هرملکنا هلکلرب ورا رف هثئادحایافتا

 ۱ ردشعا باغ یتقومح
 ۲ ۱ عد دوا تشد هب هب رقس تاکرادت و ربندهثسرب (اسداس )

 | سح> مدعم جد ندنا یراقافت| تیف یک ك هسک هلا هیسورو رولەد |ناس

 | لیصحم دادعتساوتوقردق كج سر وییدنس م رقهدندمردقوب یدیشفلوا
 ]دانا تیلستر دما هسیارید مت تبان افکت دموب رک آویدرولک مزال كليب هوا

 | یراک دتسا ضرفلاب ویدیاتس ادعاسم تقور دقن نوجا هدب دج تاحوتف یکیدلبا
 || قرتودیازت یس هیعاد تواخروعارف یک یکلوا راب د لوب تغارف تقوردق
 1 | یاصكنیدر ل بولو ارار ذع یهاوورازومكروح یس هلج ران وب یدیمج هیلوپ
 ]هکر ادنلعو هلقوقر هناادلا هننیزوسكتسسلیا هساارفالک و دک ردوب یه و

 || ودد زرود هروک یرکرادن هدنروصقح هیع قطول هيسوراب وک بویمهدناثبشن
 ۱ هلتروصود ید ارازتساقعادلایتب رتاسدوخاب ورار دادلا ۳ زودنکو دنکاب

 | قافتا نالوا ندهبرفس تاکرادت مهاو هب رح لیح مظعا هزوک هنقولوا
 ۱ هيلع تا ود اید ضرغ ندن اا صفت ود % ردا هلوا نرتسد هتسهدام

 | تلودروک تاج |كتقولوا هکببویلوا كم دنوسنا ملا قاغا اسو
 | اردک دید اولترمضع یع اص كنس با هسنا رفوولتءفنم قافتا ایعورپ هب هیلع
 | كتاو درب هدرصعر ندنک,دلک«دباددجتورغن امد هبلود ضارغاو لاوح ارز

 || رهورولب روک هدناف هدنقافتا كنب رکیدرپ هدرخآ تقو نکیا ولهدناف یافت

  قعاراهراج هلبتقو هروک هنباجما كن هعقورهو قعارواطهروک هنجارملرود

۴ Ro 
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 یعفانمودنک هل الاعشاب رحشت آ یدوصقم كنلارف ایسور ) اسداس ) 1

 | هتدومو قوئح ةطبار نالوا هدننی صح یکیا هیلود طباورو ردنسوم |

 دن تساسناوتو اضع هل ارت سهدنافیدنک < هک: وچ ب ویلو | سقم | ۱

 لکشم یاب را هلت . هسلو| قون كنس |قار اکا دف هدنتح صعش رک دكصعترب 1

 3 ودمافر لوح ام اتو یوفواردان هسا هن رههدلاح یییدل وا سم ۱

 راک قوس ك و روتل وات ننزو هدیلارا نین دل وا | رب لویقمو

 سایقاک و ییلتسود نالوا هّلودرب ر د ۵ كتلودرب امارونلوب هداوعد و ید

 روبح هج ورتو ليصح عفان كاتلمو تالمیدنک تاودرهارب ز نمهنلوا

 هلنکرحهدنروص قیجهبلوا شخ هاو كرم یدنکب ولوا نوب دعو
 هیلعءا رولوا شع | تنیاها هنس هعد و تله ید که ساب فلت ههشاورکسع

 عفانم یدنکلاحرهب یس هناعااک ویسی قافتادقع هلنلودرکیدرب ا
 كودى :قهروک دتلو درب اطتف رذیرورض سا قلوا هسا اا

 هلکن هد ولبى ودب د |قفاوم هنعفانم كنود یټنق یس هداف یدنکو مفا قافتا

 هکلم لا صم قلو ادیفتسم یسودنک ه درههو دیفع اک ۱ 9 ردا قافتادعع ۱

 هن وک ندنوک هل ودطدا اور هدهربخا - و

 و كح هلنوشود هدا ز لا هود یمارو ندنکیدلکهدنآ 1

 ۱ ۱ OT هتشاردندداوم كج هل ر و ۱

 نالوا هلشلود اب رتسواویتسمامویب كنول و قرهلواندلیسقوب
 یتددار امام ل فیلس تطاس سدا او تولوا ف جم عیطلاب یتسلزو كنفاعتا

 فور  !قر هثلوب لوصاو هدعاق قفاومتهحرهزا ضورعمقاقتاو یش
 هج“ دل وب یدنکی تلودایسورپ مهیدیلوا شل وا ثرشت هتصمیافتالا هلکنا ۱
 لها هج وب وشمال وا میاضقوحیکهدعرق كن هيلع تلو دهدمهورروک هداف ۱

 دمه وز سکر ادب مه هیلعتاود نکلیدا رولوا شمالاق هدنراسادیقمالسا |
 ر e وتح ضعب تیاهن ندنغیدلاقزکلا وشراق هتسامصخ
 ندبسوب ید یشا یراتکلع یهداق را كنولمتلکنا ردشلوا

 یتسودنکن دنقافتاه رب لود ادانتسا هنسه رحم هوقهک هلل وشردشع |تفشت

 . هدنلاختشاتیادب تالالتخا شت ٣ ندا روهظ هداقن رما :نکراب وج ناق

 . كنعاقافنا راتاو د ضع هسودنک لام تماخو لاحر یکیدتیا هدهاشم

 ت: يج
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 3 ۲ e ا شیک نا نیر ۳

 ردراشروتک هب هحرد

 یب نعشد كنول هعک يتب ردهرف روه شم نالوا یلارق ایسورپ ( الا )
 روعاهلوا انان وع قامت ها هيلعتلود هنه لع كن ندنشیدلوا

  بلاطهقافنا هلل وب یرا ادیکح > ر نالوآ تھ قەدە رح لىحواتكيەدەيلود

 اوكا هحیلع تلودقمل اهلا ینا هلتقو نوسروطهل وش كم ادر نکیشلوا
 تقولواو یدرواوا معاق هنماعم تبشل هر هی“ تاکرادنو هب هعدخ

 1 ی ۰ بلعا یسعات ۳ هدنف افت اے اتا ود جد كن هزیلکرا

 اضم وللتموب ا وکو یدر دقوگوم هنس زا وج : كعرشلها تبفیک, و (اعبار)
 یی روم ا راس هليا ضد رعتوللویر و هلوا مد | منام عرشلها ه هیکلم

 ف اشوفرشیالعا كفى رش عرش هک بلاحرتسا كتسوک نسحوصوروذعم

 . هلهبولوا عقاو فالخیسعا تعنام كعرشلهاهریبادننالک مزال نوجا
 معاف هی هله جور فوب تر یر هر ر قیرط

 یا ا لب
 1 طس ی“ هر ۳ ادم تروص كتر وشم سلجم: کج هد | لعن هدرب زوردداعهناوذ

 ۱ حج >رتو راتخانیأر كنلارق ابسورپ یرکسعیضاق لب | مور هدنسهرمص

 ۱ [دجرشلها هدارول و شعا تاورو لفن یدندا فصاو ییهددلوا ش

 ردراو ضرامت هدتس . یالک کیا ندنعدل وا نا ضرعد

 ۱ تلود ارز ردزوسرپ ر ا هنیخروم یمعد قویسس ربع یلثع (اساخ)

 .شعا قافتادقع هلب رالارقراحتو هسنارف هلی هلبتروص هناعا هلبتقو هیلع
 ەس هیکلم حاصمتلودرب هکر دلاق ردروطسم الصم هدم * راوتییدلوا

 ۱ یذربهلب وب ردا اصتفا نل قمارا لاثما هدنروص یکیدروک تعفنمو رخ

 ديو ندنل ن ناویدیلود ناوآ تردقو وخ
 | باحا نوا « نیا

 اد ¥
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 لوک زکدهرق یکم رق ل وص وصخ ردندنا-ببق سلفم تل[
 هدراذتعا ماتم ا عارذو كرت ادعا ییلقا رب نالوا كالام هن رانا

 بانج هجرک اردیش])قح هنلوا بل كعاداربا ینتانت یکلغندک
  ۱لاح هن كناسنا ارظن هنتردقوتورهجو هنطفلو دوج ءلدوجولا بحاو

 هرطاخو لایخو ردقوب ههش هدنشدلوا لاصعسالا لهسرلش ییدتا دعا

 هرزوا قلوا هینادسص غلاب تمکحرتا اضع ءاداوم زما رلنهذ هکلب و لک

 كن هلکشم روما والثموب ندینادعص بب رغمنصهیلع ءانب ردقوج یدیعوقو
 | ر دان یؤقو یک قلوب هن رخ هدهنارب ورانوب قحا ردلک ددبعتس یوصح
 رادم هدنشهم رییدنو یأر وللثموب هلن تسح قلوا رب اعم هب هب راح تداعو

 | هلیسلوا ندهیهلا هب راج تاداع یطابترا هابسا كناعوقوو نمهلواراذتعا
 نیهرب دن آوفع یناوصعهت نالوا عقاو هده داع تایسا تا د

 ناستطارب زر دعهاونولت تر وص یکیدتندانسهنسسلا شلکنا (اا۳)
 ییالوط ندنس هلثسم اش ما هلهحو یییدنلوارک ذ هدنعراقو یسهنسنرد

 هنر زق یس هج روطاربعا هیسور هدرفسنالوبعوقو هدننیب هسنارفهل | تلکنا
 لعفنم هب هن رق ول هلک: ایی الوط ندنفافنا ی رح رطب ییدتانادحا

 یسنچلباهقلکنا مقهدلویناتسا ییالوطندنسهدام م رق هعقدوب ندنغیدلوآ

 ردحرمصم هدنراخ رات نجا مبین دلوا شاق وشتهرفس ی یلع لود
 كنهرباسداومهدرکید اتغارفندع رقه هبلعتاودادت الا ارخّوم هک ویلاح |

 هجرک اویدنایاودهتلکناندا رادتنا هطس وتود ل قاب هنس هب وسو ظنت

 الیتسا ندنفرطول هیسور یسهعگ قوتحکهدع رف كن هيلع تل ود هدانئاوب

  ۷تلودندنغید لوا شع |مداضی و ووح کهداس صا ید« هزریلکنا یک ینندالوا

 یک ا هنهادم هن هن رقارخ وم نکلی دردی اناج ایس ا تای هدنفافتا هيلع

 كنتا وشت یکلوادوخا و ندنکیدروکت صع یاضتقم دھو دنک

 ندنغیدلوا شمک ندسشیا شیاو شب تحص+ ںویم هروک ییسهرفرب,
 كنول همسور هداشاوب اب رر دش مزال سرس ت یس هع تلو یلوا

 هجاطایدلو كسشع قرهلوا هدنسهرادا رب ز تیک و هدندودح عرف
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 رفن ك قرف هدننیعم لازاج مان نینیر هرزوا كلريدشت دادها هک |

 هدنسلاوح قییک فاو هدنرانک ییوص یزوا همس ندقدلوأ هدانا یر تع
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 ول اما ردنتسم ندای ینح هلوا دنا رتمو قم یرلعطو صرح

 اب هیلع تلو دروماولهدنسلاع ته نالّوبعوقو و رند هنسر هدب ول وا عفت ره

 رابصا هدب ولت ر و مانلالتتسا هناوذ نالوا ماظن رومامو قرهنلوا انتعا

 دروما ترشابم نيح قر هبلنوطربتعمو عومسم یرلمالک كصرغو دسخ

 راوارواوا هلب راهظا دلو تبلت تروص ید هسیا رونب زوک هراکم ضعب
 رفط هنسهب د دا اراتعا معم؛هلاوح هفیجاراو هطلفم
 هکلام هت ادعام ندع رد یادت هلاهاشناو هع : رق ےلفا یکی یدل و ارمسم
 الا خص نم صفا اهو(ع)ردلکد دعتس نددیهلا قاطلا قلواس ریس د

 ك: دعش هلسلوا شا لیصح ینیراضرغ ضعب امدقمول هچکو ( ابی رغ
 مدغ ید یسعلیا هشلکنا هقشب ندقدلوا بب رق هلقع کج هدیا توکس
 3 ۱2 رفسارظن هتسلوا شلي دهعل هصوصخ ضرا بلط
 هدن دهع هدب وی |نیعت رارکت نولنو قافن تروص ناتواهدهاشم هدانئاوب

 وجهوا فرطرب یاست هوعل یخدروذحتوب هسدارولوا رادباب و تیا

 هعرش لها زب وج قافتا هدام یکیدلیا فیرعنو قوس كنول ایسورپ و
 لاحرهب ید یاظن یربغ ندنفیداوا تیفیکرب قوبسربغ یلثمو فوقوم
 یضار هن هلصاف هظلرب هسا اصح نولوا جاتح هنامزو تقو "هدعاسم

 یصوصخ مالععفر ندنفرطول هچکو ردلک د نایب و فب رعت جاتحینییدلوا
 ۱ یشیداوا هاو یالح رام الا ید یشات ندعلوا عو“ مدقا ندنوب

 |سسحم ینب رالاح موی لک هسنبا ققح یوقو هعفدوب یدیشم وا قبقحم
 |قیفح هلاحال ندننافرط یراهدوب و نادغب و قالفا نالوا رومأم هصعو
 |دراوت هشحوم رابخا هلوقموب ندراهدوی و اذه عم بولوا موز ىج هنلوا
 |ودنکو لاعشا یبهب راحت شنآ یضرغ كنلارق ایسورپ هدنروصوب و یکیدخنا
 قالدنسا ندنعاضواوراوطا نالوا بز ینیدلو لاصعماییدناوفوعفانم

 ۱ رثاعضلا ر ارس لعا هللا رهاظلاب مک نع روئلوا
 0 كنالکو یدوصقم ندنوب یدلو ماتخ هداروب یالک كفصاو

 | ولو ین بولوا هیطت ورس یب رر وصد نالوا ع او هدنس هلئسم

 ت الاعم یکیدش ادرس هلتهج دلو ا هدام كج هلس هل ر دناوفع هلا هیهاو

 | ٭ امرافغتسا سوفاد دن رم نایصع كناب (ع ) یسهرتفره كنه راذتعا
 ردقفاوم هتلأم
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 ینوعخم (درکد باب عوقوزاشبب هعفاوحالع) هلب اع رصت یی راقدلواروبحم
 هیکلف عاضوا نامه یرلصخ رم هیلعتلود هنن رزواكنوب یدتیا بارشا

 رای دلی | هلاکم طا یط هلا هلاوح هردو ی دبنوک تاعوقوو

 + یو رعت كىنولايسورب #۷

 ةصالخ كر رفت يکيدرب وارومآم ندنفرطقلوذ هءفدوب كنسلعا ایسورپ

 | نابوقو نامو ع رق كنول هیسور قرهلوا ی الخ كطرشودهع هدنسادّوم
 یسلزتسوک اضرو لوبد تروصند هيلع تود فرط هنس اطض نب راتکلم
 یدک كن هضورح الاعور ضم تاغ یساطعا لیس هد هسا یرورض ما

eنالواقفتماراشعا ه هنزاوم ق رظور درهاط ددل وا ندنل مب ماسه  
 ییددنلواتعنام بولو | بل اط هضرا هعطقرپ ند هیلعتلود كلام جدول دیسک

 لوصح هل | كب رشت هدر ارصا ې ول هبسور هج ٨ا دوم (تساتب ونبراک)هدنروس
 هروک ه هیلع تلود تالذیلع ءان ردبلاغ لاتحا یک ها تلآ هم
 طاصمكع | یاسر شت هب 4ب راع هلبیصحو قافتا هاراتلود ضد هدلالخ وب

 هدننس قالفاهلب اراوروئاواهداقا هناهاوخرمخ ینیدلوا ندنناجشایسهبکلع
 كنساطعادنس هقشب ندق دلو ااهناور رفت وی در دشفلواعفر ید عالعنالوا

 ر دشّملوا تابنا هل هلدا ضعب یغددلوا مزلتسم ی هیلکر ذاح هوجولا لک نم

 هک لیفت 2
 هدننک هکاحم هدماقم وب یدنفافصاوخروم هنن رزوایرب رعت كنولایسورپ

 هدربژ هلهح و دص الح ندنشدلوا شعا ناس و طسا هح ورشم هعلاطمرب

 1 ۱ روئوا داراو رب رک

 یسقراك رصو قب وشت ی هيلع تاوده هج" | لوهحت برح هلب وب كنولابسورپ
 ردلکد اخ ید ند هدناف هد دسیا لک د یراع ند هیفخ ضارغا ردعنره

 ندهنابم هلباتساسیارجا هسیارلبااضتقاو دکوم مسقو قافتا هلا هلج

 هجو ىلع دننامعم لاکاو ماظن یب اک هنرکسع رد ا قافنو قاقش عفر
 ۳ هددحرد ثلحن هل هرب و تاوح هنس جاقرب یلقا دنس یصح و مايو ماعهالا

 لوهذولورنم یس هظحالمراک ماجا قب اسلا یناک هدب ویک امانا یتنابینرتارحم و
 یسهظعالم كنئارقایسورپ یلاعت هللاذاعم هسبارولوا لولسم یسیداو تلفغو
 هب هیمالسا كلام كنادعا نالوا تصرف نهتنم راهنو ليل هدراوجو دراو

> ۲۱ 
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 | ااه وس ین باسو هدنراکد شن ترشابم هب هلاک م تاقاللاب هلیس سلم

 روا ید رفس تاکرادن نالوادوهشم تنیف رطالوطندنسهدام عرق

 هناقالم ندنفرط یلود هان هتفیدلوا ندلاح "دمزال كء ارعضلا ینامراهطا

 سیر بوراتجدغاک هجراب جاقرب شئلوا هجرت دنبتعراعشا ین رومأم
 تنارقو دعا اطم قاروا جد قدا سفر یدل ۳۹ راو ضرع هب یدنْفا

 هنو قلاق هدندن وا دتسوز نا وقونابط وعرد ی یهادوم "هصالخ یدتا

 فک ول هبسور ندیلاوطواو ندنس هعلق قحوغوص قرهلوا لصافدح ناب وق

 فارعالاب ند هيلع تلودفرط هرزواقلوا هدنمکح هبلعتاود نود ادب
 درا مولعم ید دلو اترابع ندهدافا هجز سفاک یتفلکت یسلر ودنس ۱

 فیلکتو شا هد نمڪ قیلعت هر هط حالم یت یتلصم یدنفادجاو یدنهاسزز | ۱

 رح و باوج دوتش ذوح دفع  ESAهس تنلس ن اکر اقر دیمهلوا

 .تلود سومانوناشكن هلیسم وب هکنوح هوش ندفدل وا قوووم هبهرواش ها

 هسنارفوهزلکنا ام دقم نوعا یسه وسلو متن :هلهجو قجدب عفو ط هب هيلع | 1

 هصوصخوب یرلیعاب هم هدنداعسردقرهلوا ر ھا اوج هطسوت یرات ید |

 اب را رەمو طسوت كرنا هیلعءان ید ارلشخا هدافا ور رعت د رو نک ۱

 وا تردایم هت اس هر وسلو حظت  eرو قفاوم 4 قسودو

 طوتالبكتهداموب یسچ | هیسورهدن راک د د رولوا قباطم هنس هيضورطاخ |
oa . ولو الود ند هيلع تلو د فرط هدلاحییبدلوا بولطم لوصح 

 ول رب و ییهماندهع نوعا هداموب قا تواو ایوزعكاتاود ی ءاطعا |

 .داروبیس دمشرولب رب و ییدنسروهم ندامظع تر ادص ماع ءم ةسحول |

 اعداو ا قب روم ام كنس ودنک ۰ رکصذدکد تاهدافا ینغیداوا |

 نک«یه ؟یکو | جو رییغل یفرحر بودا دعتو ض رعت روص كلدنسنانلوا |
 هماشاب ب یرلقدلوا شعارش هعدقا ینوع* دنس وہ و ییفح هیلوا |

 كفاروا ۸ . یدنفا یسز 3 یدلبا ناب و حرصت قغيدلواقفاومهنلأم | ٣

 دتاكب ر رشتو قمفرت كنیطسوتعو یسلدا هرک اذمو دعا اطم ۱ ۵

 ههداملصا كن اتو دتلک او سنا رف یسعلسا هس ور هدک دتا مالک قوس

 تندلوا بسانمهب راح هدصوصخ وب نامشرلنا را لصا یاس وت

 »کا مازلاو بیغرت هتاوبف كنهداموب ی هیلعتلود هل هدافا هناهاوخرخ
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 ندقالفا ادام ندم انغا نالک هناوا بلح داتعمرب ندنفرط راش تاقا

 كي شغ و هنیهتو كرادت هلس.تفرعم یسهدوب ومخسآر كيش ازو
 هلتتسسام زر 1 د كلوا نوناکی 1 كس ىللاو مدقم نوک نوان دماء زور مار |

 رهوقلوا لصاو هناعسرد هدشنوک یجتوا | كىنا نوناک یسآر كنب قرقو_
 ندنفرط هدو و قر هنلوا نییعت یسانجاو رادقم كمانغاكح هلك هد هعفد

 لذ زوت هراپاصق هد هنیعمهروکذ م تاقواو اطعاراهرک ذرو ھم هن راد هل اج
 جد كينغ ار بنش ییرکب زول نالو | بتر ندنادغر تانک قوا

 هدنسسله ر ٫ تالوا نولاک یس . قرفو مدنم نوک نوا ندا یکیشبیلا

 و و لاصبا هتداعسر دهد وک یهنوا كنناث نوناک کس زوتواو"

 تاقوا هلدیعبت هماخ ممطاعادجش نالوایشابباصق یدىا شلو ا طب ؛ ر هماظن |
 شمر وتصخر هرلملح« دنصوصخ یس روت 2 داسر داران وبق لوا ند مایعم

 هنداعسرد هدانئاوب مدقا ندناولح یتیعمتقو هلتساسم هش ر رب یدراناو |

 یلاخندقالتواو ی رح ید لوباتسافارطاو هنن راک دروتکنوبققوچرب
 بب هنسلوا فلت كنويقیرادقم كس ناسکس نیمضن هحورب یم هتخلدلوآ |
 | هظفاحم یسوم ماظنو قلوا ارج هنعینص ءوسوب کھیلا یوم یاغانیغلوا
 هناغلیعاعمایثاب یبهبج قلیشابباصق بوئاوا لمکتتولرع هرزوآ قفلوا |
 هنب نکیآیشابباصق امدقماغادج هملایموم یدلروم هلاحا قالا هجور |
 ا توت وال رع یی الولع ندنعمطو صرج رثا نالوا عفاو هلهحووب |

 هدلیصح ماکنه اکا : اروهطیم هع ڪا یرمولتياک هدنتمذ هدودنلوا تب ور 3

 بل لحیسالوا ریذپ هیرت هني رزواكنوب یدیهروکج ات هرجا سلف ۱
 لوالاک هنب كتاذیلدشاس نکن ودو ره هد را فصاووب د ردلوتعلها
 ۱ راک ا تل لح هدا زاهد ندنس رټ ; مدعكنا قب روم |

 %4 یکیدتسا دنسرب اد هع رد كنول هیسور %

 ندنفرط قاود بودا لاسرا هبیلاع باب یتناججرت هداتئاوب یسعلیا

 ۱ اروهظهد دحتب روم

 باتکلا سرو یدنفادجا هداز یتفمیضصاقلوپناتسا افیاس یٹانند
 ماج کد چ



 ی پد نیر 2 ج هصاخ و ید .د كالا
 لارو ناب ییراهدلوا رومأمیزاسویسف و هرزوا

 ۱ هک هجرت ¥

 ۳ | تن نکیا یطخقاحردن هدن رات جوا یک ك ر نیماد ر و ره لو وم

 ی اشا رع ر زوهداز یهرزوولغوا كاسا دڅو اغوا یراصندنارمر مندا

 1 كنايعا نکیآ یسکبیالا ساویس لصالاف اشاب دیر دببولوایدیفح

 "۱ هتكلم هظفاحم لب رقتقاوا متم هساویس اضعب و بلاغو قاف هنس هلج
 سوق ندبا یدصتو روج ه نلاهاهداننالوا صوصخا ءشاواقفوم
 ۱ راهطا ا صوصح یررمهدنو رهق هدقداوا رومأم هی . رزوا كنسايعشا

 .تاثع قلنارمم رم هنسس هدهع هافاکم هنسلوا شعا ینا دص و تدالح

 : لقطر هدنشاب جوا نوا ك نیما دی يلا یوم هداننا لوا یدعشلروس

 ۱ ناتسج ر وک ن دمک قوح ب ونلوا هيج ول کلیک یالا هنس هدهع نکا ناوڪعبس

 ۱ ا ا یسلاو ردلح رار هل رک اسع رالاہاراس هاکع ا روهظیرفس
 ۳ وک رر یدیشلوارومأم هغلوا اساس لب ل اوج لو اهن سل وا

 ردلح بععرد خاک :راک دا سحیسوتلابا غل داواوج هاهم هند وع هل ۰ نطو | یوزرا ندنفیدلوا شما اهب رجشیراکزور درسو مرکو شمربا هغوایدح

 ۱ هل امردقوب زکموزا هدفرطوب اریجكردا موعه هنن رزوایرکسعرمسیناج
 ا نیمادجهدقدلو | تدمدب | تلو د مول ءم یرلک دتا تراسح هنایصح یداروس
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 هم وب کس گل ات ےک بلک

 ا شخلوا بذأت ید ی ریضءب كنولتلااو شعلف دن هعلق هدنوصکس كم

 ] هدنرفس هبسورو بوئلوا قالطاووفعهلس الا كنب ردیهرکص تدمرپ یدبا
 ا ندنشیدلوا شم ردف هلبارک اسعراس یساجان عضونالوا دوهشم
 | هدروس حراخ لوصولاب هدادغب هدقدنلوانییعت هدادغب رتسل ادع بویر وک

 | تباهن یکرحوب و شهثواصرزوا یتداعیکساهنب نا ردنا ثکم تدمرب
 | بيجو لماکو بداو لقاع هدنناذ رذشلوا بیس هنمادعاو لتو هعفذوب
 ۱ | یب لک | كنولتلاما هقشب ندقدلوا روهشم هل انههودوجو قیجا یس هناخو
 | طح نکیا داقتمو عیطم هتسودنک هلیبسحقلوا یرلغارج كنساباب و كنسو دنک

 نو جد ندنخیناو (یزوب هتک ورفبولو یو ام هتحاتساو



 :aC وح هقشن دقداوا دیره هد دسل داد دوه لڏ هلا دومن دعو هرالعللیخ ۱

 ندنفیدلوا شک عوقویعاضواوللطوبهدنرارفهدادغب و ناتسجروک ی رامدقم |
 ینادلوا یسودنک بیس هنن راتکر ح هناددزنم هلن وب كنولتلابا ید هرکووب ۱

 ید دعفدوب ةج رم ن کیا ردبا تاج ایازاحشببترتارظد هنغندلوا مول دم ا

 هلع ینددلوا رومآم هلیسارحا ت ادھر رد قرهنلوانیع ضاع ||

 هتسهدعاف # ةمادنلا ه تلح برخ ا برج نم  رعش دل توئلوا لاسرا" ۱

 یدسع ر هک هب وشراف ادرفنمهدقدراو هنلحاوسهنوط یدیشم ام وا تناعر

 ین: رلکح دیم هک هب وشرافی هنوط لکد هی هر دش كنسولتلادا تاقاللا هل اشا
 لحس بواوا بداروط فلات یرلتکر حو م-ضو وب كنولتلالا هلکجا هدافا

 ینبدلواروصتم تمالس تروص هن راودنک یربغ ندتع زع هن راتب رومآم
 هدهساا شلوا هداعا قر هنلوا هداراو هدافا هب ودنک ندنفرطاشابیدمع
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 دانعولتلابا هرزواقلوایرنا یداسفاو نیقلتنالوا عقاوارس كنسودنک هش

 دیغم هد هسیدنلوادیک ان ردقنرهیدهرکصورایدع ارو ره وشراقبودبآ
 دنب ناب اریجا وک جد یی رایکپ یالاو یرلقداوا قرفتم تیاهذ بویلوا
 هها س رحم لحاوس بععرد هدقدلوالصاو هت داعسر دیربخ ىرلفدلا

 ات یشلوا تعنام هنب رارورم بونا وارشنرارما ههاس ریاعمو كلاسو
 بولی رب دزاب بوتکم عنصر هرزوا قلوا ندلحرب یخدهنکب یالایدنلوا
 كرد ا دانسااکس هبلعتلود رللواقرفتم بسالب كنولتلابا هدننوع۸

 كسیارتسا ییتمالس کاسفن ر دهرزوا قملوا لرادت تاز اجبابس هدکنح هع
 اهذاو د نیسهدبا ثیشت هوفعنماد لر هلک هټداعسرد نامه بو ہمروط حد

 ندولنلاا هلفلوا هتف رفاکو هدقدلوا لصاو هتسودنک بوتکمو هلو
 هدلع تعاسیلا هسوغر كرد اتع رع هت داعسر در ارب هلم دا چاقر بولب ربآ |

 بقرتم هدسوخرب هدب ولوارومام هنمادعاامدقم نیدلوادر اوه هب رفر عقاو |

 هب رق هلففل لع نامه یکصخہدق دنل وا رابخاهب یکصح نط صم نالوا تصرف ||

 یدلیازارب |یبیاعرما نالوا هدندب بوتوط کب یالاو بوصاب ییهروک ذم
 هدنعاطا تروص ءان و دا ردە ودنک ید یکی یالا

 رسکر خآزرط هدامدیاش هلکعاهدافا ینکیدنا تع زع هب هناتسا یرغوط ||

 فرطقیفیک بو ویلا هدسحیموقررم كر هشود ههابنناکصحویدیدلبا ||

 لا یمدلوا شرب عنصمو بنرمهدارااب روکذ هبوتکعهدکد تبااھذا هنلود |

 E ARMADALE نىقا: ته فها تلا
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 ها نک یب ماطر نایک مزال یربلتق عرش ندرب یس هلجج بوراو هثبارمم
 : بوی اغصا هدهسیاراشعا تعافش وید ردلکد قبال یرلمادعا رل هسیک

 مرد ا لتقںوراو هس ع سنا هدلاح ید دنا و اته ا اعر د| رارصا هدنرالتف

 ز هنارمنالب ردنوک هب هیقوصهدناوایرلکدتناتدوعاسوب ام رایڪعاغش هاکءد

 یزارامط تبسنجتربغ هلبرافلوب شلوالصاو هفرطاوا یخد رایت رسو

 هلیقالطا كرلس وب بوردنوکر یخ هب اشاب دڅ رکسع یاس ور نان وب هد هیفوص

 ندنکیدکع اافصا هن هد هسراراشغ ار اطخاهدئل وب تح هذ ین ھل وا هلاتمفد
 دوجوم هدا یخداشاب د رابدت | هطاحا یتیارمس قافتالاب یرکسعویلاها

 یارمس رایهرس هرکصذ دکد تنا هلتاقم تعاسچاقرب و هلن قم هلبعابتانالوا

 : رارفاش اب هلتمشمو تب وعص رازه هلکمرپ و شنا هبارسس بوکجبوط هنلباقم
  ایشاودوقن ینیدلواشک اراخدا هل اارقف مشجكشا وریندن امز هج وب و شبا

 ج هدفدل وا دراو هداعسرد یرخی؛دلوا شلو ا قرح یرازو تایساو

 . قر هنلوا نع ضاغإ ارظن هلاحو تقو باج | نکیا مزاتس»ینب راقلوا بید
 . ندنسودنکییلخنک اتنتلالا یبا مور قحا بوئلوا دصق نیبناج حالصا

  ندنشدلوا رفتمو هدنام رطاخ ید یسهشاط یرکسعو ررسضتمو رکلد

 . ناباشهن و بوئلوا لزع هلی هظحالم ییجهیمه وا یخدیساه | هداروا
 . . ردشلزوس هجو ینلظفاحم زوم رغا هنسدهع بواب رز وک تج رھ

 96 ساویس یالارم لتق

 _هدنرلتیعم یرایلاویرایت باب راواعز كنب راتلاا ساؤیسو لوطا ا مدقمندنوب
 . هلبتقو یقاط یلدا نو ان|یدیارلشاوا روم امهردنب ولیعاعسا هلیطرشقلوا
 مج"لصاویرلک دع!تکرحندنرارب زونه راولساویس بولو | لصاو ه رال
 تکرحندنزرب هللاحجوک قرهنوا لاسرا یر رها لاتا هدقدلو!تلود
 قوا مول م یرلکدتناتذوعهساوبس هنب هرکصادق دلربآ هلح رمعرببودبا
 تروص ندنراودنک ید هعفدوب و رادصا اع ما یواح یتاددهتر ارکت

 یتحدیملوار وصقاعطق هدنراتسابس مما یارجا هسر ولب ر وکت فلاخو دانع

 دن دورو هلوبناتسا هلتکر حندزارب هللا هقداصتع زع ندنغیدنلوا راعشا
 دنن تیر ومأمیافعتساكب نیمادجش ولغوا یراص نالوا یرلیکبیالا

 < یخ ۶



 یاب و
 یسدعقو هیفوص 15 5

 هلدسح یفرصمو شنادوقلاص اب دحر زو هدازاشاب ىز ب رغآ

 هلیس هعلاطمرارب هشیا هدکنتتقورب قرداوا ندارزورتمو روظنم بود 1
 ۰ e بدون قارا بوو و نس دهد

 ا و را ۳ نده ا

 نالوا شلوا یلوتسم ٩ هروم هل ساس یاسنعاو طظ ییدتا بوغارب ندلا 1

 هفناط هل بس یربیدتءوسنالو !عقاو هقشپ ندفدردنوفواتجر دا دفناطدوئرا

 ۱ تقواوا رکا هلهجو یتیدناو ارک د هدزوراقو بول وار وهقمو بولغم هب هموق مح 1

 ندبسوب یدنا لک دروصتم ناج هو دنک ی دیلوا شماعشاشاب نس>یزاع 1

 تور گل یدیشعلف الحاو یل 4 هر هطا هجزول هلءفر ی رلغوط یالوظ 3

 شعا قالخا لید هلت رت ۳ نسح هدافتمو لوح دل تادح یس هعفاو ۰

 اردا e اشالاب یترا زو ۾ ها رم یان ندقلوا و یسلوا

 رب 1 الا هل یسوروقین داسف كنول هدا 0 1

 یلاعت همرکی هداضتف نیحندنک دت | شید قاو د نهذ ۳ راشاب
 هلا قلغوشاب هد دیف وص هرژو !ثعا هناعاو دادما هرللع نالک مزالو هل قم

 دناناعر نیکد هبدهلک هب هیفوص نددارغلب یدیشلروبنامرف یسایاتمافا
 یییلاهایخد هرکصذدندورو + هبفوص هتشدندنابدعتو ملاظم هح و یکیدشآ |

 ضرعهلوبناتسا ندنف رطیلاهادباش راتیفیک وب بودن |جامز !ینارطاهلرارشابهو |
 ن 5 بواک هت داعسرد یخاص ءم باعګاو یلیبس یان ا هلب راکفاروناوا هدافاو

 هب رجو تاما تلا صعب ینابعا یلنوشرود یحو شعشود هنس هيعادكعأ منم

 هدفت رطیاننا هلعز رویاک هتاکشندنسودنک نکیارولک هلویناتسا لیتی قم |

 والدمو ردشمردنوسیادناخرب dl و هلا لتق یهر اع: لوا ناماالببوریدنوط

 كنسلاها هیفوص هل رکف یکح هد اروهط هتفرپ ارطن هنس هيض مما تاک رح
 هدنس هنام كن هشحاف رب یر ندنررادو چ ای اوآبواسمیراتبتما ۱

 "را و قییضت نی رادرس هیفوصوبدر دیو لاح ره! یرال:افبوئلوب لوتقم

 ینیرلمادعاو لتق هلبا سبحو ذخا یبیرحک جاقرب نالوا عقاو نظ وس ۱
 تکل یرارا تخ او هوجو كن هفوص هلبفوخ درو هشت |



 حس مدقت ا e 0 ۰ یس

 دصن م رو هدنطساوازکس ناسکس یسهسن رکید رولا ردق دنخ راترب
 ددنما اشاب دیجلیلخ بولوا یهتنم هدناوا يتيدنلوا هلدابم یسهمان

 هت م ضب هلب راتهج لیدعتو حرجولیصفنو لاجاهدننیب هح یکياوپ
 د e ترداس هنسهک اتو قیفوت هد رمح راتوبهروک هنناحما ر دراو قزف

 هک ۱۱۹۸ هنس علاقو #۴

 تش هب هرهاطیابسا ندفرطرب یشان ند قلو ا ظوح م یعوقو رفس هدانئاوب

 ۱ راذکر طاخقملوا لسوتیخ ده هیناحور لاسو ضعب والثم یفیدلوا هدننلوا
 نک اماضعب كس یش ءافش هلا فی رش "یراخ و هنفیدلواروما یایلوا
 , کوذناتاودروما لیهست رادمو ترصنو زوف بس یس وا تْارقهدهکربت
  نرواجنانلوپهددادغب و رصعو ماشو نیفب رشنیمرحینب»هنکو د| یورم
 اتو یراخحم قرهناوا تراظن هن رارز واو كره رب و راهیطع هداهزو
 ۱ ی رغظموتب روصنمكن هیمالسارک اسع هلعج اح صوالعو قلریدتوقوا
 ا هروکذم تالاا هدئساب ر كارب دار و راکدت یسه رخ هعدا

a2 1 | لاسراورب رح را ها  

 اق ندتعیدلوا هلشف رب DT هنس هرمز یجشوبلق ورند هنوا

 3 وط كرهدنا تماقا هدو روئلوارییعت یراهطوا راک هدهطلغو هداشاب

 ءدصنهراکلزسبدایک قلوانااگوناوسنریکنابب رکهداروب هداروشاهرکو
 هراتوب هلیسهب رخ تین یرللتلوق هطب رو طب "هربادرپ ءانب هن راک داک هدنا

  كناشاب نسح یزاغ اب رد نادوبق یماشب هلشقرب هرزوا قلوا صوص
 . (ضرعم ولقیف) لأم رهظمقحابولوایناشت رطاخ ورن د ہد دم تدم

 ب ی هرخرثا هل وب كناشاب نادوف ضرغو داك نالوا
 ۱ هکمر دتن [تع رع ےل دارا عناوم ضعب هدصوصخ وإ كر هیم هکج

 Ey تیاث هدنمرعو اد هسا اشاب ن نادوق ردرلشمالوا ىلاخ ندشزروو

 تاو قلواندنلامودنک هل | لاصعسای مالا یوانذ|تیاهنندنفیدلوا
 1 وب لزوکرپهدنب ررر قو هدهناسرتهرزواقماغلا هارب ند ربع

 ۱ ردشایا اشذاو انیس هلشف

a 



1 ۱0۳ F# ۱ 

 هلو ار داص نور اهم هد اب سلف لیکن كن هیس تنطاس نو و ضرع
 هدننز وصهذخا"وم ییاشابنادومف هدف در اوه هرماع ناسرتالیدبظعاردص || ۱

 ۱ یناکرادقم ,دننض هظفاحعیب راوص هیلعتاودندن رایکی ب رحرتاسوهطاام ||
 قرص هجا ردقوب ند رهبناج هنس رم هراهتقرفو یدنعرب نانلوا بنوت

 هب EEE EN |مادکساهدنرب ولرب هموف رص نافس نکزوناوا

 نسو اشا نادوق دلکع د یروشقا كل روتک ههوقو تالاح كج هرب وهصبقن_

 كنب راهنیفسنور امه یانو دو خب دمتهچ ۵ ی تی ا

 :ءاردصهدکد لبا راذتعاتلعنب رات رومأم هدارطا نوا تامه لق ۱

 نگر شم ةجمهزکد قآ هللا نونامهیاغود زکیانج هنسنگ بودا هللاقم
 دزکمولعم یکی دلباطبض كن ا دا ےک یا هعطق ر هلیسک دوترادعطقرب

 فلاس مظعا ردص هدعنیدلواروبخ هکبقنا توکساش اب نادومف عید" ۱

 اشاب .نادوف هدک دلبا هدافا هب اشابنآ دود ییساضتعم كن ودامه طخر کلا |

 یامقغو رک اسعدلران ورق هعطق کیا قح هللوا جارخا هد فس رع فلت دعش

 یدتش قر هنلواقیفرت یسک نارق هعطق یکی درایو لک باما ۱

 ندعناوم اعد قحهدراهب هدنروص یکیدمرک هلارونل وایرحم ناصروف نالا 1 ۱

 كد هنن رلوص هطلافو وقح هز ك د قآ هلبانودامهیاعت و دهدلاح ی دلانا |

 ذخاو یدلیا دههتوید مردبا رادتقا لذب هراثذخا یلاعتهللاقیذوتب بوراو_
 باکنرایارفراعهدب وروک باور یلعوتقرافم لوانوک جو اند هتش ناناوا ۱

 قر هوا طبض هیر بناج هتفرف ییبدلوابک ار كنلغوا كلح ندا |
 یدلزتسوک ترع راس قرەنلو دنب ةعلق هددسوغام یحد یسودنکو |

 < یتب روم ام هعباقو طض كنب دنف | فصاو هللا تاهيجوت ضع «ِ ۱
 هداز اشاب رکبیب دبساحم شاب هلغلو| لکم یصنملوا "هانزور ررح لاونەر |
 هب یدنفا یضیفناعلس قبسا باتکلا سر ید لوا ؛دبساحشو هکب نایت[

 تلود میاق و طض ید یدنفا فصاو دجا نوک لواو یدناوا هيج ۱

 تلود عیاقو طیض وربن دنخم را یکياناسکس هکنوج یددلق روم امه هیل#
 هدنتاپ جوت لاوش وبث |یدنفایرونا یحاف رشت اشاسنالوار ما |

 ب>وم یا ریصعت ليامهدحا یعاعا تمدح یب :ابولوایتهرک تکل 24 ۱

 كعبافویس هنسقلا ناسمطیب دوم اه تاسف زا وا هعوو ءان . هنسهظحالءیتجلوآ |

 كموحرم هیلعءاس ردشلروب اعاد یا فسا زوج |

> ۲. 

| ۱ | 



 ۱ را

 هن نوب امه ناوت هناکجاوخ هک فرصم هلیتبسانم قفل وب یراب رهشرادحنس

 نواه باکر هدنساننارارفسو رایع بحاص دەنا رض هدعب و قلم

 یشابشواح هلاصالاب اررکم هرکصو راتعاو رظن رهظم هلا یتلشابشواج
 . بولوا ییبقوتویساجهلب ام ىراوسو لوا هحانزورو یسج هبساحیوطاناو
 | یدلبا تافو ینوکی علا كن هعطایذ نکبالوا حانزور اررکم هداناوب

 ٩4 تاعوفوصب $

 | وببندودی دم تدماش اب دهداز یظع ندیا تافو نکیا یسیلاوماشمدقا ندنو
 ندننیدلو انغوتورت بحاص هلبسح قلواهدنفرصت هضبق ماشرادد هل
 | ندفملعت و دهمدخ هنتیعم وروم ًاماغا ناعیلوق قایش باش اس هنضبق كنتاملح

 یرلکدلس هلوا سرس د هدنرااوصو هماش یدیشعلوا نیل د هسک حجاقرب

 نالوا راوطالابرح هده رم لاوما لیصحت ندنغیدلوا لأع و زآ كب لام

 صوصخ ك زوفیطندنرابش ابیچیوق یلاعهاکر د هلک لک مرال تب روم امكناذرب

 | ضعبهدننعط همونکم لاوماجارخا هدناوصو هماش قرەلوارومأمەروك ذم
 یافوتمیسرنک | كماش “لاها لصا نعو دنکد درس وک تاد دهن هبت رص

 هلرکی دک هرزوا قلوار ادم هلاوما متکد ریه هنغیدلوا یتاقلعتم كىھبلاراشم
 . هدقدنلا یربخ یراک دتا موعش هلحم نی دلوا لرارمشاببودبا قافتاو داحتا
 | یلاش ساده هاشاب نطصم یسل اوبلح هدنطساوا كن هدعتلایذ
 | یاضتقمیصاخما نالوانایغط ثعا هلی الاسراو نیت دماش هلمدآ رفنزوب

 |یستیا لاصبا هتداعسر دیرلنالبر وب هدار |یراضح او بی دان هروک هلاحو تقو
 | دجارازج یسلاو ادیصید كکب روفیطو شفلوا رب رحت یلاع مما هدنیا
 | ۵ ودنکی سای ارشتهدفرطلوا ی داوحردقج هوا رومأم هتکلم ماظناشاب
 ۱ ردشخلف راعشاو نیقلت

 | هام ندنفرط نادوش دجا ندرلنادوق نالوا رومآم هنس هظفاحت کد قآ
 | بواک بوتکم هعطقرپ هباشاب نادوبق هلی رات یسکیانوا كنها یذ

 | یرکم هر رب بوط E یوا ا هدنموهعم

 ےک
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 | ا E یسودنکو ادعاتسد راتفرک

 ۱ | ابلغ ناكەجوىا كيهزوک دم * ےس هدو دنل وا ضرع هن هر هب :اشیابک اخ



1 

۱ ۱ 

۱ 1 ۱۱ ٠ 

 صیخات وروصت نس هلئسم (قتطنلالک ومءالملا) یدیل شلوایسالم ادکس | ۱

 قافتاقرهلوا ندنلسف مزلم الاهما لا تویمهدنآ رر الصا هنناسلوپویعآ

 تنظلس ناکراو کل ض اعا هود روما ضهبنالوارک رارق هما ارآ |
 هکلب وس رازوس اجا حراخ ندنسهفطوو دح هدنمح رلرضعب ندهمنس

 بیس هنیلسم و ةف رفت یا هم رب رت هرک دت هرال عع صعب دلم ویو تر داب |
 یل هنسهرب رج کا هدا اوب ندنکیدتا تراسح هراتکر حقجهلوا

 هلتحارو هافرو شلوا هدرورپ هللا محو زا لصانع نکل یدئوا الجاو |
 هم د رسو مرک كراکزور E2 اما 3 حا ندنشدلوا سلو اغو وشد ۱

 هدهروک دم "در رج ن نسکمک قوجالر هبهدنا لمح ندر دكت رغرابدو ۱

 | ردشتا تافو |
 مج نالوا فورعم هلکم د یراخءالعبولوا یسهرهبهدهرباسنونفوهدبط اع |

 ینیدلوا چا فيلات هنما د هحاوخ ن دلا سمش كنيمز راوخءاشلع |
 یب رلپاتک هرابعلا یسرافمان هب افکلاناهرب كن رکب فد رش دورا غ اراشا |

 هدنساشنارامشاکرتویسرافردشلیا فیل لاسر لزوکر نده و۲
 روئاوا ر رګ هدر ر قلب جاقرب تّقلوا ىد دان زرط ١

 ردنا تلفع ب ارخو تسم * راک هسسدخرح هل !نوک * راوماحك (رعش )

 هدرد هکزوارب کل ٭ باسا | هنامکح هج رک هرا وا لدتا * قلود لها ٤

 یناک#هسداراو رولوا ناشذ رطاخ ه هر نوا ( هلو ) قب بابط ءلدروشود |

 سدس نوسلسن شعاتسلک اع ال ) ردسهدجدق رار ید

 هر هن اود ردرحز "دان لک دش * لکوک |

 نالوا یت اک یماقاهداعسلارا د ەدين اندو رود یدنفادیسدجلوا زور ۲
 هدننش رات لا ییرکب زوب كسب بولوا یلغوا كندنفالیعام سا ندناکجاوخ ر

 .ارخوم یدیشلوارومآم هنافیاع ردص ی وکم هدنفولب» ریتنموداوتب |
 هل دوعهن داعسردهرکص تدمر بولوایتاکناون ده اشا ناملدیسی کال ر

 هدنن "وا ی هوم" هک ۳ وش 1 تار ت ا

 ادم نالوا یداماد س هز دا ۹ هدینعح سو

  یدنفادمس تافو



 كن دنفا دجا یع

 لاح هجرت

 یدنفازب غلا دع ثا

 ۱ وا و *یالاا

 ۱ # یدنفا دچا یعر هد ید ییهانک كتع6) هس ارتد ولکد هر 2 لق

 ]| بودا دلوت هدنسهرب نحدب رک هدنرلګ رات يکيانواهرزوا ییبدنلوا عامسا
 ! : بولک هند داعسر دهدنش ران قلا قرفهرکصن دکد تایر اعم ل اصح را

 ۱ سر یھ واط هدنس هنسر یللاو شعا لاغتشا همولع با اس جاقرب

 هسور هدزوهعط یا قرهلوا داماد هرحالاب و بسانه هب یدتفا وطصم

 | یغارهدناخ وطصمدهعیدا شاوا ناکحاوخ" هلساس لخا د هلیس هعطاقم

 ]| هدقلاراویراترافساسورپ وە ابقاهتمقر هلوا یراتعارظن هظمكناشاب

 ]| هدنکیآ ناسکس بودیا زایتما بسک ها قلیشابثواجو یقلیج وتکمرب زو
 این هدناویدلوا رومام هرقس ها همانزور لوس نکا قیم ا ەم اع ةناسرت

 ةدنس هحاصم هيس ورنالوأ دونم هدنس هس کش ناسکسو ىلاعر دصیادنهک

 e يود بلاد ییداوااد رک تولوا صخرم

 1 9 یر سا طم نکن اهرزوا

 هدک دلک هنرا دص اش ا دیجلیلخ ن کیش 3 هدنروص كالهدنامس!هدن رعرخاوا

 ۲ ا یراوسالواقباس لاونمر بودا مایق جت
 شی ا هد هسلآ تم دن رطاخریح هلا لوا هما "زور

 جی رااح جرت كن اف همسر دنیا نارذکه د دیلع تاودردشمالوا

 هنیفسعماح یراسرو ردشتیا فیلأت هلاسررب مان هلبا ارکلا "هلچخ بودا

 دب رفس هنسیسیکیاناسکس هقشب ندرانوب ر دراو یس هلاسررب رکید ماورا
 ۳ رد هعااطم ناباش یسهلاسر مان راشعالا هصالخ ینندلوا شل ا هلقرب اد

 | یسهنسزکسقرقزوبكی یدضازب زملادبعیلغوا كموح نم ىج خروم
 شابا شزرو هنلیصحم بط نف هدنغولب هربت نس فولوا دلوتم هدنلالخ

 شب بوا وا تالسنم هنکاس هص اخ یابطا هلته (E ازبناک ندمک قوحو

 هلتسانم وب نواو |یشابمکحهدنس ها یذزوقطناسکسو سر دم هذن ر انب

 ۱ مکس هلاوش یس هنس نا قطو شارپ دتا مدقت هنبرایکاردق قرقزوتوا
 11 هل هبا سدو قیر بس هدنهرحیذب ناسعطو لور عمن دعلمشاب



 دمع یراد هسک ی لق نوبامه ناوب د ندناکجاوخو یبهرک ذت كوس یدنفا |
 هجرت کيهبلا یوم یافوتم یدنلوا ضد یجەرک دن كحوک یدنفا یرد

 * كي ماه × . رووا رب رح هدرز یرللاح

 هدنلاوش یس هنس شا بولوا روهشم هلبا یکانکی كناش اب ییعدیمش موح رم

 تدعرب وشلواژادناوترب یلابقابکو که تغب هلس رشت قلوایمادنهکو شهر زو |

 كنبدنفا یرونا خرومنکل ید ا شل وب نیعت هعلبخ ر هلا بصاتمرود

 2 E re رحوریکتع 7 نور ارد هننالیصفت كنب دنفا فصاوو هند اور 1

 تقوهنرهو یدباروئلوادیعبت هقدناوادا رم بب رقت هلابقا باد ندنفیدلوا

 یوآأهژردب ردنالواشعد اراک قاود" یواسمدادعت یسهناغ بولوا هتشخ ۱

 یوکش ثب لحمهر اه ان خاطر نایم هلو ا لمار دصدعاص بول اقهدرابدا ریاهدو ۱

 هلا حرج نس هفاک لروما نالب ر و رارق هللا ارآ قافتا هلضف ندنشیدلوا
 هیماس بنا م عطقیک یلاٹماو نارق ا هیلعءاش یدر د | فب زتیرانلوا هدزاک رس ۳

 یبص ام لوا ها رورو هسا شا و یانکی رعکب ورادحسوهاسبویع دنا

 *یدنفامان*  هتاتسزع هللازواجت ردشلدا رورغ ملاعكرت كردنا رود

 یس هنس ترد شکلا ںود۔ ا دلوت هدنس هبصو هدنراد هدنراخح رات ترد قرف ۱

 یلثرادزتفد هدعب و یرادرهم یمادنهکرب زو هدک لک هنداعسردهدنساننآ
 مادعسا هدریص:م ضعب هرکصادتا رحت بسک قر هوا یسهفیلت- ساب

 یاشنا هجان ر دشا ا تافورررح لاونمرب نکیا ییهرک دتلو تبان بولو ا ||

 ( تیب )  روللوا رب رحتهدربز قبب رب ندناقرانآ هلغلواردتقم ی دهرعش |
 هرحم و رکبس لیسردبا # نافذا ثعاب یسنج لصو قوش هسنیحه رؤلوا |
 * یدنفا تع ٭ 4 دا رف ندرودارود ۱

 دادغب و لصوم بولوا ندنمابرقاهداز ندلارتشروهشم یستفلصوم ||

 دنرار انب شق هرکص ندکدتا نونفو مولع لیصح هدنتسیلاوج ||
 هرکصندةدلوا مزالمهدنف رظیآجاقربهلش هاش اب بغارلوصولایهتداعسرد ||
 هد هیعرش تاهدحخ هللا ناسا سک هرودص ضحب تولوا سردم ]

 هلذلوا ر.دنقم هر رفنور رحم اژتنوامظن هدهثلت هنتسلا یدرونلوا ماده! |ا
 یه ندنتعسط زانا یدمشلوا رهتسم ملیح 1 دفافاو فارطا ا

 لاجەج تاک ماه

 لاح هجرت كن دنفا قمان

 ةجر كن دن ۱ نتع#)

 لاح



 هدنغولپ هریبغ نس بودم ادل وت ن دنا ص
E ERهرک ِ  | 

 ۳ تااسم هن اکجاوخ کالس هلربصتم هعلق كح یک هدئب هنس حوا للازو

 ۱ ۱  یکیانواهل الرع هدعل هشلوا یرظان هناح وطر دو هنسرب هدنحرات شما

 ۱ تاقوقوم ۳ EE حوا و یداشلاق هداوزناو لوج دشوکر دق هنس

 | یتاکءاپس هدشب شغب بودازا تما بکن ارقالا نیب هلازارحا نس هبت رم
 || هن ران یغاقوزناح مو هناخقافخ هدزونطش و یتیما هناسرتهدندب شع و

 یشایشواح 2 ناس Kus et ۱ 0 ناسکسورومأم

 نکل یدیشلوا رادتفد هرزوا تشک هلا نوبامه یودرا هدیکیاناسکسو

 ناسکسوحواناسکسو لوزرعم مدعم ندي رج ندب اعسر دكن وب ابه یدروا / ٠

 تولوا لوبتهو لةم هلدسح قلو ایر ادرتفدنوب امهباکر اررکمهدنر هنس تلا /

 بععردوهلاکو هث هدزرکس ناسکسویسشابشواحنو امهباکر هدبدب ناسکس 4

 بانک | سس ص راتربناسقطو ی اشنهدنخ را ناستطورا درنف دة لاصا ۳
 || یسهنس شدناستطو ینیماه ماع هناسسرت هنن دنس هنس حوا ناسقطو (

 الوز عم هدب بولوا یلاعر دص یا ذخخک هدتلا ناستطو یجت اشد هدنتاهیجوت
 كش ردب و كلام هقطذ برض یدلبا تافو نکیا هرزوا تماقا هدنس هناخ ۱

 ییلحرتک ۱ كنودلخنا 4 هم دعهو ظعتم هدنرومارهو تالاس هننزئسو تالسم

 لح باعك ا بواوا تاذرب یرغوطو قداصتاف هقشب ندقدلوا ظفاح
 نکیاندناماسوتورت با او یدرارد از اتحاو فوخ ندنناسلراتلو ادقعو

 - هرم سیم سس
 بم

 دلو ووم مریم سس TA سس اوت وه الگوی مس جت ام تیم مست REE TIE ۰ سس بیس سس

2-Aیا  EE aتا  

 یتاعلعتمو عابتاورعیا بلس هد نورصو حج ر حو نموسیکمرب وه دهو هیطع

 ۱ ره ندنندلوا هداشک ی جد یلاط هتشپندق دلوا صاع هب ودنکو من
 ۱ یدیازلوا راد هکل الصا بولوا حودعو لوبعم هدبصتمییبدتل وب

 هی الت | هس ضم وربن دهد دم تد#یدنفا كب مشاه یلعلوا هحمانزور تایفو ضع
 یم ر جافا یصنم هلکعیا تافو هدناضمر رهش طساوا بولوا شاررببم |
 ید یدنفا دجا یمسرندمکقوچنکل یدنلوا اطعا هب یدنفادجا
 ريد هنبراردا هل ارجتالار دق نوک ن وا شب بواواالبم هَلعلروت سدح

 : || وکی جک: اك رطفدیع بویمهلوارپ زپاود هلببسح یر ومرههد سیا شلوا
 | ]| انوطعمیجدیدنفا نس4! ديلا یللصوم یشتفمنیمرح نوک ل وا هن و تافو
 كناضمر یدیدنفا قماندجنالوایبهرکذ تلو ر دشلیاتابحراموطیط

 || قید یبهرکذت كج وکه لکشیاتافو انوطعم تالذکی وکی چند یمرکب
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 ینوطابآ اس نال ی 11۳ ردشدقا یر ,r ی
 تدم ید قايشا مکح ىدناواەیچوت هب یدنفا هلن ءاطعهدازب رعیرکسینم 1

 طرفو توادح هديا نفو راذکن اوا هلن ابط نواه * راد ورین دهد دم ۱

 رص ءیاباطا لاو نسردبراک نارارا ترک هل اتمافتساو ت تور

 یداروس ناسحاوتبانع هنسهدهعیدنفا هللارمخ ظفاحیدناب مس
 اشاب.دج هداز مظع نالوا جاطارماو یسلاو ماش وریندهنس یکیانوا

 ندارزوروهشم هل انغو تور بود تافوینوک یعجوانواكنالوالیداج |
 یدنلوالاسراونییعت ررشابع صوصهنط,ط كنساسشاولاوما هلغلوا |

 شابهدرج ارخومیخداشاپ دمحم شب وردندناربمربم یردارببوتلوا بصف |

 هبلاراشمیدنلق a > وتە اشا نح ویک ر >قرصتملبا ما نالو شما ۳ ۱

 بم لوو ر چ ردت |

ia ۱هر  # eا ریس ادم کشید اوالد یار حا  

 كرا دن ی > ہز اول ز ونه ںو دیک هماش هد دسلا شاواداشادهلب ادا ملیصحت

 یلاماماش هد یخ تراما هلکع | ۷ تافو هرکص یا اقر ندوب نکیارزواتغیا ا ۱

 ییهد رجوی E اشا دم یش شی ورد هی اراشه و ادد ۱

 ۱ رشا هتیدهع كبح 1

 EE e ا نا |
 ۍرغوط هني راقا بولو ا ادب شیشهدناقابهرزواقلواندنرانآاتستساتلع ||
 سازقن هن اقستسا كر هد ااطخابطا هدنلع صیعت هدقدالشا هک تبار ||
 ینیدلوا اقستسا هجرک اویداب هندن ازت كتلعندن رک دت اج الع هل نط قلو ا /

 .دنتافو تباھ نایک اک ندشباش ۷ أ هد هسا دل وا موولعم ندورکص ۱

 AN E وا نوا كنالوالا یداج تولوا یداع بیس ۳

 . یدلبا لاحرا

 . یاطارماویسللاو ماش اشاب دخ یسلاوهندا .دازاشاب ناتعجااروهشمو |

۳ ۱ 

 ۱ ۱ كامو می فطاعقیمارادتفد هدنس هنس قل از وتو ا هبلاراشم جا

 ۰“ ياد

 ماش "یلاوتاقو

 یدنفا



 فراعیشاب ما

 ۱ i زوم و زوج هات اوسو ا

 | رود هنن یالوطندنساجتانر اوطا ضعب ار خۇم یذدتیکه رزوا لاحوب ردق هنس

 | ییدلوا نوب د قرغتسمكر دیکو نوکر کب د لاح بون وس ابق هدیناخ نطصم
 || لبه لالز كنا بولوا دی رعهب یدنفا یسالص موح رم رکذلا فلاس ہدلاح

 ]|| یراتصویحیدبشلو |تاذرب روم * طاب وروبصوروقو هلک |قالخا بیذهت
 ید ی یسربا نوتوا فيو وت BRN ۳1 های

 ۱ دشعلوا نفدهرکصن دننعب هلک | تافو

 نوا زو یدنفا یراع دم یامطارمس نالوا یرکسعیضاق لیامور

 او وشن هدنسهی رت رج كنم ردبک وا بود ادلوت هدنبجر یسهنسجوا
 مرسدس هر اد لموح رهیدنفایع زر دمو هرکصادقدلوب

 هدنتمدخ كن دنفا هللا دبعدیس هداز ز ییتهشبمالسالا حش هدعب و شلوا

 اوكا راشمبولواشع !لیصحت تمزالم ندنا هلبس هسبالم قلب

 1 كموحم یدنفافصاو نالوا یسردم یس هسر دم بط عقاو هد هنايلس

 |  كناطاس هیفصارخوم یدیشموفوا بط عر ادقمرب قرەلو اهر ل خاد هل تمه

 || هداتنايکیدش اراشعابسک لر د اتم دخر دق هنس یکی اهلا تاسلا هتسهرباد
 تناهااراشم ناطلس نالوا یراهمشمه یراترضح ناخ دوم ناطاس

 هد نیس یس هد |یذ شد یللا هل تعافش كناطلس هلغمر وب فد رشت نیرلبارس

 هدیناخ نطصم سولج عقاو هدنساتنا یس هنسرب شع یدبآشلوا سردم

 | | بوئلوا بضنابطالا سر نکیا یسردم نه *هلصوم ليسا |ناطلس بش ز

 || هرکصنوک نوا شب هلییسح یسلواناسالا یرجولرع ندلوایآ لا جا
 || هرکص یآر نوا هلتعافش كنا لاراشمناطاس هش و شنوا ین هبیلوسسلک
 ۱ ناسک ردنا رطمطقو شفق قالطا ووفعهرز وا كم اع اطاللتخا هل ا هسک

 || یتیدلوابقرتم هب هعب رادالپهدعب یدناشذوایسالم رادان دنسجوا

 ناسکسبولوا یشاب ىكحەدنويامھ سولجقاو هدنس هنس یدب نالا

 9 دز اید یس ەنسنا سوط یدیشلوا لور عم هن هدنس اید زوفط

 یبا موز هعفدیکیاو یرکسعیضافلوطانا هءفدرپ قر هلو ا ابطالا سیر امت

 | هلکش کا تافو هدانناوب کنش ه لس ھا هعفد واوا یرکصیضاق

mF 
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 یلاراشمرب زو هدنس هب راحت هقولانب حو شما وب هدنراتهدخ قلی وتکمو |
 هلا هیلاراشمریزو هنارخومیدبا شلوقفومه هروربمتامدخ هلا تعم ||
 بطف ندهفاشع حیاشم هدنندوع هتداعسرد ندنا بودا تع رع هرصم ||

 هقشب ندقدلوا تفاللخ هبت لئا هلتسانا هنسهناتسا یدنفایاج قاقالا ||
 هتفر هدعب نولوا بنس د هن یدنوا نیمارمیسلا هب دننشقنتش رط دش ج

 لاک جرادم رم هزوا لاونموب و شلوا تفالخ نوذأم ندقن رطره هتفر ||
 یشاتکبیلولخ (تی)ردشلیاداشناقبب وبشا هدد ناب و حرش یتخیدلوا ||

 كندنفا یرونا *زوبقاشعنشاکو یولوم یدنرشقن»یرداقیدعسویماریپ |
 ندهلآ مولع هیلاراشمزب رع هروک هشاور هلیا عاتسا ندنسودنک اهافش

 یشرب ندهسوک هقشبندنا بوب وقوا هنر ندوح و قرص زکلاب قرهلوا
 هاکشیپ بوروک ینیراترمضحر یک اح دمانم لعهدلاح یکی دعا سردتو لعت

مصب مشجر ار هلیسلو ازاد ندب اوخبولوا سردتبابتلاح
 ر "هدر ندنن

 ردشلوا یوم دنا ا

 حرشو موج |عقاومحرشو هفاش هجرت نالوا لوادتم سانلانیب ندنتافیلأت
 هاف رعو لضف كنودنک فب رش "یوم هجرتو یدرج تاماسقم
 رابا تداهش

 یدنفا كب یروندج نالو|یسج هل اتم یراوسهدنناهیجوت تلا ناسکس

 یدنفایسردجاروهشم ه رب هلکعا تافویوک یر کس یرکبكمرح

 زارحا ن رابتر یکلیکب رلکب و قایشاب یبوبق ندنفلالال كنب رلترمضح یزاغ ||
 ترد قرف یتدالوردینبم هنخیدلو|یسهداز هع رک كناشاب ناعع نالوا شعا |

 شم رادزفد هرکصندکد تا ییس هفراعم لیصخت تدمرب بولوا هدنلئاوا ||
 ردق هنس نوا یدیشلوارومآءهنس هطوا یلاعردص ی وکم هته كن دفا
 کوک ندنرلولک دک یلاعهاکرذ یردب هرکصندک دا تموادم هروک ذم ةطوا |

 هلی رفت قلوایسالال كءوح رح ینطصناطاس اغا ینطصمالال هدازیشاپ |"
 ذم را تاکولپهدنتاهیحوت یخ رار شب هک هدنسولح تكنافنطصم ناطلس |

KR 

 بانکی رمصم تدمرب بویلم ا تمز الم هنس ر اداشاب یلعیلغوا مکحیدعب و ||

 یرادقمع یصمتر دندنهشتبناحور هدق دلو اذل "دز ون از هدنرل هب ونعم هدافا ۱

 وا ندو هدنفرظتقوزا هلغلوا شلجا ییشک نوک ن ۰

 ناخ دوج ناطاس یسلرب و یناونع كب هلا یوم موح رم یدنلوا بصد

 ۳ كب یروتتافو



 یدنفا حالص تأف
 .ینوکی جنزوقطیرکب تام رع نیل و | الة م هردص تلع یدنفا یدبع نیدلا

 رد

 تناصو 01 e نام ا هک بحفعرب اکا تاقا

 دلبااعدتسا یسفلوا رادبصا زمان ما هقشب هقشب هدنناب یشلوا
 1 دند فرط رول هڪ وللثم ول هسور ورندناوخد هنتکلم تاموق

 ۱ | دقن واراظتناو بفرتوددروشلوا سالا سو | بص سولسنوف كا
 دهعررحم لاونمرب نامه بويع“ اتار نوعسل وا سولسذوق هعفد و یدنآ

 | تعلوا تنواعتهدنروما را مود اخیر طرلهدوب و هجوم نون امه همان

 ۱ هَ شد ندک دار وهظ فخ اهدندظوحمل د یرلع ااعدتسانامرف رر نوعا

 ۱ یرلیضع؛ندلودنانیروک هاوخر خه دیاعتاودیاثما ران وب وج وساو هساارف

 ۱ ۱ نق هب ز وما ضعب بوی رفت یول چک نوچ ایش روا رولوا هيلع ٽلود

 | راکرد دن او دا هد هلءاعم وب ورولوا شوخ هسک اعل رد ینهدعاسم هبنر

 یدیار ولی هلو انکم یا رفتو ردن ند هیسور كنوا هم ر دیک هکلبپولوا
 1 ردقلاهلوفی و | 4ک هل هلماعم هل وب تکر ح ه القاعهروک ۵ هب هملعتلود ییصاح

  هکمادام هل هسلوا شم هتسایارب قلسولسنوف ول هک ارظدهس رلک دید

 |قلسولسنوقا ده عم ید ارولک مزال كارب و ج دورلنایدارب ومدقم هب ول هبسور

 | هسلوا قج هنلوادر یراعدتساوب رکا رار وینسا یلاعنامرف بویتسا یتارپ
 || دصوصخو یحدرلنا یک ییدلک هدد اكن رشتیرانا هدنرومآ ول هي-سور

 ج هنلو ا باج الا بسحتف ولو او یرلکح هد ار ا رص ا هلدا کلب رشدی ول هیسور

 زدن :اظ> الم ج هلو ایم همارپ | هلیتکر ش هبسور نویلوا هد اعر هغلتس و دهدعاسم

 ۱ | ردراکر دیتوفص هدنتحیلود دج كن هيلع تاود بوی وا دریرلاعدتسا وبءانب

 | کیا هلهجو یساعدتسا هرکصندقدنلواناذیتساو هرواشم تیفیک كرد

 یدناوا رادصایلاع رہا هعطق

 + تایفو ضعب
 حالصنالوا داعشرانیشنتسوهدنس هیکناغار ھاط ورب دنګ را رکس شعب
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 | 1 ۱ یدنلوا نفدهد هیکتروکذ م بود اثافو

 "۹ هدنس هبصقیرسک ی لوک ندننلصكت اذ مات یدنفا رب رعلادبع هبلاراشمزب نع

 pT هدق دلوا ی گر کن و دوم e E كب



 ی
 مدع كن هموق رم حیات هسلوا شلدالکآ فارطالاب یسهصااخنا

 روند لا اب شءاهلب وب ردقاباوج هرابدرقلوب یدمش ید | یوقلوم ام یروهظ
 قبال كل وب هر دق یراق ان ناللک نا دیمهد ود اروصق هدرببدنوار درهنکل 1

 لرد ا لافغا یزوژر روطارعا هنن زق ردیمولعم كنا راییددلوازتاجو ||
 نالواروهشم هدا وروآتفولواو شمردتبا تکرحهنهیلع یفانارتسوا ۱ ۱

 هلولم نسحا یتسودنک هسقلخ هل هلاعاوبلج یرامدالئاماکارتاسورتلوو ۱
 هساوا شا یب راشعم رمشع كتمهيکيدتا كنا هیلعتاود نکیاشتیناط |
 هدنتحهیمالسا تلمكن هیلعتاودناهاوخدب و ظاشا نی روطارعا هک |

 قارادغوقاراوخ مد رح یراقدلوا شمریدشارپ هنن رانهذ كنتلخ اب وروا ۳
 لودلرکو یتاود اب رتسوالرکلصاا یدیایبنمهدیاهلازا یتلطاب داقتعا
 هب ارج نما رعقر هوا هتف رف هن رب وزتورکمكنهش ته وانلابا وروا هراس
 ندنو و ردراکشآ ی راک دکچ قتمادنكنسهلجیدشو یراقدلواشلواتلآ ||

 كند رق اهبلاراشمهکنوچ طقف رلهدناتمذ بریت هلهجورپ یزودنک ||
 لامتحاو می فده هدا ز ند هلجو هسورح تام یرظن مهط»لصا

 هکعا هاک | ندلاح تقیقح یراثلودراس شع ا مولع یتیدلوا هیلعتل ود
 lL هکعا ےھفت رانا یغیدلواهن یلامآ ةت كناهبلاراشمو |
 لوا یدنایشود ةفرطمزب كمر دک کوا اھم

 4 یکدلر وتصخر هنصذینولشوق نادغب وقالفا ندنفرطه-#

 هن راتکلمنادغب وقالفا مدقمهنسیبایرلبناکرسمان یو هج ار كول هک |
 قلواقب ر ومأم تماقاوتکمهدنننتب ور ییخاصم تان راجن هک ںولک ||
 بساشیراتخا كنسعنف ندنراقش یلوبقو در هلکعار اعش اىي راتروص ||

 هدن :رلک دا رب ره هیلعرد هداننآلوایراهدو ونادش و قالفا یکودیا ||

 یراجت هکر دق وب هرزوا یساضتعم نویامه همان دهعطونش هنتر و زم نینکلب

 ةسلر و باوج هل ادر كر هبلزتسوکز اوج هنتماقا كموق مع نکیاهدکش ادشدمآ
 راول هک یک یرلکدلبا هدهاشم یدر ترو نکیشلک هج وب تی ۱

 لس هظحالمرلردیارادننا هنبلط یتاربقلسولسنوقوللثمول هبسور هار ارضا || |
 ۳ بوی اط یدین زو ا تروس وابوي ادر ی وب 7
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 ۳ رمضتعیدنک مه رحالا رخاو شا لرد ید یراودنک ندهرکص

 زا رڪ زر درروتکن از قوج عمطزآردشلوا رتاتموهدبدررمض هیلع تلود
 رول وا هدو دعمربغلث الد هنش دلو | مزال قملواقیمل وقیتح ر دقنهدتلودروما

 ۱ كت هملع تلود هدنلحا وس قلدوتراو هنوط نددو دعم ند هلجوا یدو

 لحاوس هدرکنآدخ ییعب هلغلوا كعد نشد حد كنتلود ابزتسوا مشد

 هسک هنلاقلودوالسارب یاوحلوا دوخابو هساوا هلقتسم تایهرب هدهروکذم

 هنلود لواو تيه لوا عبطلاب یس هعبت ابرتسوانالوا یرلسنجمه كنسلاها
ندفرط یک اهدلئاوایساروب هلغل وب راکر دیرلکجهدن ایم

 ِ شخلوارب دقت ید 

 : | تلودوشمامک هلاحوب یبخدمكنهنوطوناتسپ یصونادغب وق الفا هسلوا
 شماعامظعتردقوب هيسورو شمامکح یرررض یکیدروکیخداهلاراشم
 ینادقف كرامدارالک اوزولس یرلیشوب هدراتفولوا هک هدنافهچ یدنارولوا

 || هدنیلع یراتهثدو شمزوط هناکیبایلک نداپ وروآ لود هيلع تلود هلرتهج
 عفوم كن ها تدمدنا تلود هکنوح ردشعاص تولا

 یسهءتو طاح هل هیبنجا لود خاطر ندفرط رهو نیو دن هدنم ©

 1 .نکلاندنکو داناهجبهاکنر اتو ما ارم هلیس وب هدننرخا كهايسو

 || عقولا بسحورو بح هطالتخا هل راتلود اب وروا نوتب لک د هلب راوعحه
 یس هقتلوب و عفانمو یت ایغیکو لاوحا كاو دو للم نالوا یس هيموپ تالماعم
 ا ت بلجو ترضم مفرباجالا یدو ا

 || ییدلک مزالیسلواییخدمویآرهدنروما تایاک كناب ورواو ییبدلوا ىت

 ا تموصخ هدنرانس هلتهج یرادفلاهمفانمو یرهببهذم تافالتخا هدااح

 || نظوب و بود انظقفتم هنهملعمالسالها هلج ییاراصن لود نالواراکرد

 | هدوجوهی>و ماتننالب روکو ش بورش وده ههیشیراتلودنوتب كر دبا مالعا

 یرمرومایدنکن وسروطهل وش هلخادم هن روما كلاب ورواو ردشلروتک
 ۱ یرامامن|لخادیزب ههرکاذم سلح هداننایرلک دلباهرک اذمو هعلاطهرانا
 ۱ 1 ۳ ا ار مامر لراالطم رد روف ج جرد

 ٩ ندفرضم هبت ر ضع) و شل وب یر ناداش هکع د ې با ةمتحهدن را دنع

 :هبنستنطاسو یسهه# راکفا كنول هبسورو شل ازاقراحا دم قر هیلجاق



 qy ات
 | راباتلالده راتلفغط فكنالکو ى ملوي هدنیولسفاک | هلیم ام الاح كر هی |
 بس هغلاتفرب لوس اهدقمالوایضار هغلانف یک دتا ا كتر ورض هجر کاو ۱ 1
 ترویضرثا ههساضتتم ( تاروظحا مچ تارورضلا ) ندنکیداکهلوا ۳

 كن هل بقاوع هزوک هلاحو تو باجل ا مدقا ندرفلوا هدهاشمو سح ۳

 ار هيا توف تصرف هرکصادلریدشوک هعقاو ترورضو قعارا ینوها |
 اضر هلتوص وب ید هنسهدهاعم هجران نکلر دالمعراک ق غار واطهناظتم

 تاهمش ندهناهاش فرط نوعا قلفاب هنسم راح كنو تح ںولب رتسوک | ِ

 كنسلبا هسنارفارخ ومر دروط سمو طوسبمهدوزراقوب یییدلوا عقاو هیلاوتم |"
 ثولمو انیاهد ندروک دم هما دهع كنس نالیا ولد دم نشت هلیطس وت ۳

 بوشارغوا هل ا يصح ضارغا تلود یالکو ردقهتقووب ندنفوا یدلوا |
 بویلوا فرطر هیعأدلوازونهو یدک هرارطاخه رکسعو هیکلم تاماظ ١

 اب دیج-لبلخ هلا لاح جوک هرکصتدک د لک هشاطشاب وهشاب شا تیاهف |
 هنناکر ادن یجب وطو بوط زارب رزواینیدنلوا نا مدقا ندنوب هدنترادص |
 یدماراب هشدارپ دوا یدلس هوا تش ۳

 وچ حاس ۷ ۳

ETTندفع للم یسل اهاو هع كاتاو داد رتسواهرزوایددلوا ند  

 كنتلاا ایه وب و كنکلام نالوا دودعحه هلا هیلع تلود بولوا بکر ||
 والسانالوایرااصاكن راموقراغلب وقانشوب وبرصو تاورخ یسهنکس ||

 هلرانا هلتمجینیدلوا ندسنجوب ید یتیموقو ناسل كنتو د هبسور بولو | ندنموق|۳
 كمردنلفعض نود هج كرکو ی هبلعتاو درکه لر دیاذوفتیارجا هت. ںزوا ||
 كناہلاراشمتلود نم وق هتروص هقشب هدلاح یکیدرب ولا تصرف هکلپ و ||
 بلاغ هنسغنفندنلود یکیاوب قلود هیسور ن ران ردراکشآ یتیدلوا لما ۳

 رب لحم یراتجهنوچوق یخ دلنسیکب اوینجملوا ررضتم عبطاابیرکید هساوا |
 و N TS هد كق هظفاعیرکیدکب و

 كفزور یجکبا نانلوب یروطازیا انرتسوا تقولوا نکیآ رهاب و ید

 یناشطرفم بحو ترهش ضرح نالوا مضنم هنکل زسهب ریو لک ۱
 و ۲

 قاقتا هلکنا نولتوط هرب وز م اد یددروقو تونادلا هتد رفولا كن هنیزتف | أ

 یغیدلوا مظعیاطخ یس: اقصد هژرلنروصو ی هیلعتلود هژرب داحاو ||



e 0۳ ها تب اقو كن دلع  

 ارجاوربخآتكدەنب رور هامج وا ندنیدت كراسخ عوقو یسارجا تالاب
 رابخا هب هیلعتلود ندنفرط یسعلیا هک هحدق|یٌخد هدقدلوا قجهنلوا

 ۱ یتکیدلب هل رب ورارق هللاح جوک هنوظنل هل جر دل را هرابع ضدی واح ن نتو

 ۱ || کج هلب ردنوک مداه هلا ورار هدر دقت یعیدلوایضار هیلعتلود هلهجووو

 | 2 ىدنفامالسالاحش تینیکه لک داف تفیددلو راظتنا هباوجنوکیکنراب و
 || هدافاناکناکب هب هیلعتل ودلاحر مطاعاو همارک ر ودصو هب هر اشاب , نادوبقو

 أ مطب هل و ک كتهروک ذم *هدام هژتطاسو ول مینا هدفی ۶ مهفنو

 هرکصندقدنلوا ناذیتساوضرعهب هناهاشیابک اخ هلغنلوا بست یسفلوا

 یدنلوا تقو سالتخا ءار هلبرب و دنس هب ولهچګ هلهحولوا

 € لیدت ۶
 ۱ ناب هعلاطمر یدنفا فصاو اد وک ا كن هشاس تاعوقو

 ۱ روئلوارب , رګ هدر ز ص ندنشدلوا ش ا

 ۱ هی هناهب ندا ارظن نی رتنوشخو تنوعرنالوا هدهروک دم "هدامكنول هک

 ۱ | ةعفد4 هیمالسا تادحرسو مومذمراک باکترا كر هبلبادهع لیحعطق

 || لیکنزونههیلعتلود تاکرادت بولوا مورحمحا التعلادنع یرلتیا موی

 [ اوور داش هناهذا تفاورطخ یهاظلابسحهده راح ندملوا

 | هلهحوو كليد كناز روس رانوب ادارا نامزو تقو لاصحما اضع

 ۰ رر رغب وقفحم ییددلوا ندهنسکس ءارآو هننحریادت یسافطنا
 ا : رروک شدا *یھاک كلداعیر بدت نسح + هعطقا۴ ردنوشلا لسم هدندنع

 | * نوھزم هندو یش لک * هدنلحر وناللوق هدیعت * نورفا ندهرمنو می

NG.۱ ی ول ۳ هداروب  
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 ۲ ررضدتما ص كنول یک ج دتلهمیآ ح وا نالوا نيیعت بويل وا قرفرب

 باپسا هبهتولر ادنهداسف حمد ارجا هکلی قرهیلواتفیک رب كجمرب و

 | قلوایسهیعادریمت سار وب ندنفب دلو کید تدمر كجهدیا باج ا نوجا
 | ینیداواهدکنبا جی ورتیشیا كفرطینتقیسجلما هسنارف هک وبلاح ردکںک

 کد



 ۰ ۳۹ و ی ۳

 هو دارد ااضتقاو یاس هباضرا ا 1

 مازلا خد یسجلبا هسنارف یدک ربخر زونه یدبا شارب و تصخر ۳
 ا کر ح هلهح ون هروک هب هیلعتلود هدنروصیکیدمهدنآ 1

 یعالک یکلوا یس هلج هدفدنلوا راسفتسا ندرلنلوا سل رضاح ودد ||

e ر 

 بت زوص نال 1 ا هلو ۳ : بویاوا بمانند

 یدلر و مانح هسا هرزوآ رارف و ۱

 هدنیلط باوج هباهنلا ةياهث بواک هبیاع باب ییاججرت دم حابصلا ىلع ||
 قر هواتعالمو قفر راهظا هرزوایرارق روک ذم سلع هدک دلبارارصا ||

 ویدردنوفصو تسود مسر "ینانمربعت یراکدلبا بلط سملو اج ر د هدنس
 بود اټنوشخ راهطالاحر د هنب رزواكنوب یناجرتهجکیدلرپ و باوج ||
 هدوایدنلبیدبا تمحو نافاصمیابلا هنن نیلود یدا م كکب یعلیا 1

 رربدلس هنتلود هليا راتات نغج هیازاب هدنس كله لطم "هرابع نوک یکنراب

 یدتا هوت ىىدراب مالکر دنا طض ییلعرب كن هناعع کلاغ حد قلود

 هیاعتاودبولک یاجرت هسنارف هرکص نوکر 4 یدتیکتب ولت تقعردو |

 هدکد روتکب اوحندنسعم اوادیدبا مزالیسمرب وتروص نسحرب ید

 تلودو ردقود زه اشا هدنعلدل وا ی هاوخرح كن هملع تلود ك ی بنا

 هود نا هلعم الوا یدوصتمرب یربض ندنوعص نت ولاا كن هملع ۱

 یضاریدزب نوسا 4 كىچ | قروص ج هیلوا هصیقنبحوم |
 هنسهنا كن دنا سس سئو هن الب یدم كوا ۱ ہداعا ا یناجرت هساا رف ولد مهلوا ۱

 هدک دلبا !نابمرد یهداموب بوراو هنس ا هک اصوص کد ی هلیاعار هلک ۱

 1 هےعطد لء تلوداریز e وا ینعلیا ا

 || وید م دلوا سویأم ندتفصم ےظتمویلادعب و مدزاب هثلود هلکمرب و باوج ||
 هلعمالو !علاخندما e 1 اهل اتم هلن ادرردقن ره ۱

 یدصت ۰ و ۰ را كن رومأم یسعلیا .هسع هرخالاب ||

 ی دکب ئچ !دابولد نیس هرب ودنسرب هعلا یواحیکم ارا ك 0 دلا ۲



 ۱1757۳ ی د و رد

 کا

 وناتسا هنیرزوا كنوب یدلغب دز دیا فیلکتهنارورغمو هنابلغتم نمو هناتسو د
 .نکهدرکد قآلراوا هک بود اتر دابم هلاقمط د یدنفا ہد از یتفمیسضاق

 ۱ بماشر ارش ندنراناصروق یتاحوا برغ هنن رل هنیفسراجت ندارادک و

 بونوا دهعت حورشم هحورب یس وا نیمضذ كنم ران ۱ از هدنروصکی دشرب او

 : هبناغع كلام هلباراتعامدع هب هدهاعم نکیشلرب ورارق جد هتساطعادنس
 | .دایق یزرارصا هدنجرد هدنس تل ز ا اوآفارعا هل اقمندنسضارا

 . ندنراک دا تسدرد یدنس نعم ییهرابعوب الثم ردر کرد ینیدلوایتبم
 روش اذخا هنیفسرب نوسلوا هساارولوا ندتلمهلوقم هن یرلقاحوا برغهرکص
 ۱ سرس د ادهع ه یضارانالوا یرظن مس ند هیمالسادو دحد رول هک

 تام ی 9و یکحه دید آمزب هننفس ول هلس هدساق هداراقلوا

 . ند هیهالسا یض را یکی راک دلباددرت هدکمرب وهدنروصیتندلوا یس هنیفس

 | E u ادرک و بود اطبضیرارب ییدلید

 یرلکج هدا تلآرپ ینو هعفد ندنرزوآ ییسهصیقن د هع ضقن بویدر دیابم دنس
 أ : هلعوقو قا كح ر طرش هک ردن د هرهطم تعب رش لوصا ر دراکشآ ما

a aا  

 ۱ هداموب هسا ن دکمر دتاارجا ادع هلیساطعا دنس هل ودهدنروصوت ردناار >ا

 1  كحجهدبا رازمهدب اطلخرپ هلس انعكنالاعتهللا ردالوا كلر وباوج هڪ عطد

 ا . تباغەليلق هتف نم ( تولوا شعکیادهع ضع هل  راراتخاهدهسياررولوا

 ۲ .هب هیمالسا دونح رفظو زوف مسن هللا ءاش نا هعس | دوم قد سش صن( رشک هو

 1  تلود اا یناجرت سا هسدارف نیم ا

 ام نالواهدنمسهدام نیعطلو یسهعزانم نالوا هل اول ہک كنەلع

 E : هنری ا 1 ليصفتلاىلع قردلوا شوت هقارا یسیلک



{+ 
 ندننهدام نافس نیعضت تیاهنیوریدشلهداز ی رارصا یسچلیا هک

 رب رقناب هلیسهوالع ههورکم تارببعت ضعب یی راقج هیلوا عراف هلهجورپ
 ملص لدن رادقمرپ هلس هطساو اشاب نادوبق راحان هلکنا راعشا هبلاعباب |

 یدل داپ یرعا كرل رر و
 ینغیدلوا مزال دلاکملاحرہم راد هنن رایکراقاحوا ندمکقوح یسارا نکل |

 ه هلاکم یدنفا سیر ناذیتسالا یدلیشان ندکعا ناب هلبارب رقت هعطقرب
 یرلقاجوا برغر ارج دعباعف یسعلیا هع# هدنرلعاتجا نیحیدلو اروم

 ر رض نالوا مقاوویس الو عوقوررض هنر هدیفسراجت هک ندنراناصروق
 هعط ر ند هیاعتلو د فرط رعشم شر هدام یس |نیم كن هيلع تاود نازو

 یکىدلبا بصغ راقاجوا هدنس هماخ كروک دمدنسو یتسلرب ودنسروهم |

 ناکهددودح ك رول هک هدتروص یکی دلی ا نیمضن هیلع تلو د ىلا وماو نیافس
 قلوایارنعاو قیدصت هجبشیراللا هلب اقم ند هبلعتلود یضار| صعب
 بلط بودا هلن اقم یدنفا سر هدکد تبا فیلکت نسلد اجر د كنصوصخ

 نم لب رب و باوج لمأتالپ بودبا فوت هب رشکت اظحالم ر رفترککیدتا
 هلجزا بوداقرص نس هیاک "هدعاسم هیلعتلود هدننهضررضعف د قحا

 كنسهدعاقلئلاب لب اقمو ق ملو ااطعاندنویامههن رخ نا زورم نالو |عقاو
 ندقدنلواباکنرا یراداویملفارجا اره هدتر وص یتیدلوا ملم یسارچا
 چت هژ وعم ول قالخ A EE موسروینانم هغتسود:رکص

 ردیعطق م رومأم ام ےب یسجلب | بک هه هد ردکر ک قمالوا بسانم هلپخور |

 هلکمرتسوک رارصا تروصبوید مزتسا طق باوجرب هدنفرظنوک یکیارپ
 رلبدتا تفرافم هرزوا یسهلواتم كلرب و عطف باوجرب اعییس هلهجووب

 رار رقت یرلکدرب و رخآو لوا كنول هم بونلوادقعتروشم سا نو اكو |
 نایهرد اهلیصافتب هلاکم تروصو راباوج نالی رر و ندنفرطهیلع تلودو |
 جافرب ییسهدامنیعضل هيلع تاودقر هلو اقافت ناب رک راضح هلج هدقدنلوا |
 ندهدساف تین یرارارصا هلهجووب هدنتروصداټعا مدعنکیشت الوبق هلهجو |
 همان دهع ییلکت وب رلن وب وز دلکد راج تاشاع ه «داموب القعواعرش درداک داخ ۱
 9 3 e oT رروبەديا ى ەچ و ۱
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 1 یدنلوا رادصا یلاع ما

 ٤ ۹ ر راداک وب هلیدادزتساندولرب امن راک مع

 ۱ ۱ یب راهنیفس راج دعطو جاقرب كانوا هسک یرلناصر وق ںرغرا: ارج مدو اندو

 ۱ NE كنب راقاحوابرغدعیایف ءان هنن رلک دلی اذخا

 ۱ یسارساو اشا هلبارهتیفس هءطق یدن نانلواذخاوقعلوا عنمیرای دعو

 هب یلاع باب اروا ندشفرط قلود یسسنا هک هدننیمز قعلق داسا

 ۱ هنودامه "هماندهع صاردعنره یراعدا نودنآ مدفن رب رف هعطق دنح

 ۱ كلتسوک یتروص تع الم ند هيلع تاودفرط هدانناوب هد هسا لک د قف اوم

 || غارکپ ندنراولکدک اع اکر د مدقاندنو ءانپ هنغیداواندلاحو تق و باج ا
 | هناروا یدیشلردنوکه ب رغ رب ازج هلا هلع معاوانالوارداصرت اد هن هدام وب

 || هعطقیدب كنول دچک هدکد لیا هنارا رلندی ااضتقا یی هیلع ماواهدنلاوصو

 ۱ رانا رد هننشس هعط3شا نانلواذخاردق ود ییصا كنکی دلی ااعدا وب ذهنیفس

 ۱ ندنفیدلو | تون لام یس هعطق حوا یاب یدلزوبیرب ویدلوا فلت یرب ید

 || هلیدصق دایقنا همعالاولوا مااضعزکلردفلاخ هنس ەدءاقلرغاجو|یدر

 ]هک هطعق رب نانلاندکنم هدنک لدبرلناوا فلت و هطعق حبو | نالوا دوجوممویلا
 ندراعد هدق دنا وا بلطیزهلو چرب دن د زرلب ادر یراهنشس هعطق نر داعجخ

 || یدادزتسا هللاذاعفیدنلوا مییسفت ةارغلا نيب امدقم یرهلوج-نالوا ترابع

 || باوجو درولواثعاب هلالتخاوداسف كمر وتک هلاسیخ لک د لاق نصوصخ
 ۱ ندسنحرخا | هما ز هنیفس هعطفترد نانلوار نا سهاغارکب هل رام رب و

 ]| هناعسردقردلا یزربسا نانلوا دادرتسا هرزواقلواول جت فرص بویلوا
 ۳9 ۱ یدشعاتدوع

 ]| نالوبعوقو هلباول هیسور هدانناوب نکیاردیااضتقا كيا افتکآ هلکنوب وله
 أ | راهظا یدءدصوصخ وب یتنوشخ یکی دند |تداعهدهدامره هلبسحیافتا

 | هذک دار ارصاهدنرهضن كنب رادلوج هل ارادنیفسنالوا فلت یس با نودا

 || ەلە سا هک وقر هنلواامو 8 رارحا هلیایسعو لعل نامزرپ
 ا لس كنديرجروما هلوقموب هک دتا اعدتسا
 ۱ یدیشغلوا انتعا هغنارق تقو
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 هرلازرمم وا ما طعفو یتیدناوا فیقوت و درواوایداب هث دا وح هعشل رب داش 1

 ر ی یی ۱
 بونکم هعطقرب ندنفرطرء دنف| تلو د بحاص دعفد وب هدننار , رحم كننهدول و ۱

 هبهراس لود یواح ینکیدتبا طب ىع رق كنول هیسور افوفلم هت رلیماس ||
 هب هراس لود ندنفرط هيلع تاو د هدعب و تر وص كنس همانناب کیدا ا لاسرا

 شلوار رعود د یدتادورو ه یرک اجفرط یتروص همانناب ناتاوارشف

 فارطا راول هیسورمک هلب وش بو لواری عن ناتوان هدیلاع صرخ هد دیا
 ندهیلع تلود قرط هدولب اقموت هل یتروص ههاتناس یراک دتا رمشدهلود

 كن هماننابب ررح لاونمر و هنغدلوا روطسم ود یتروص ةماتنابنالت زاب

 دنغی دنلوب ديمو طویضمهدنرا هطیضم هلاکم ددم هنلوارشتر دقورا رانوب

 كن همانناس روک ذمیرببعتنانلو ارشنهدنتارب رع كنسهدوب وراصیموطا ظذ
 هسلا لاح هنره ردکر ک قلوا نیم هنکی دنا نظوب د ر دشملوارشن دوا

 هدهسا شغل ا هلق همانناس هعطق رپ هرزوآقلوا هدر هنس همانا كنول هیسور

 ردشعل وا تاقوارا محا هلل !تاددرت لد هتفووب بوبم هنلوا تراس هتنرمشت

 تصخر هننراعآ راذکو تش هدزکد هرقكن راهنیفس راجت دیک وپ

 ه ییدلرو
 رح ندهنوط توداکوت هتسا رک هنس هنیفس یر ندنر ات هک مدعاندنو

 یماملو e هن ر وبعو زور هلک ادا سك هت داعسردندناو ههایس

 تناراصنلودیدسنغا 0 رودصییاع ما هعطق رپ هدنباب
 بآدقملوا هدعاسم هدااحییلدل وا قفاوم هطورش یاسیعدتسم هژوقم وب

 تعحا رح هنطو رش نودامه "هماندهع ءانب هنغیدلوا ندهینس تئطلس عدو

 شحوب دیعم یرلا تراجت ار وار هددسو رکا لام یراجتهچک هدقدنلوا

 هجشورژوپ یتحوشمالواعقاو یرامس هلیقب رط تراج هدزکدهرق هد هسا
 هیلعتاودو حارخا هن را هلکسا هنوط ین رعنا یراج هسک هدنس هحاصم

 خوسنم یک نکا شمل هناسل یرلءروتک هت داعسر د هلبا لیمحت هن زا هنیفس ۱

 نکل یدلشلاحهم لا یس یاب | یک هحرک | هلن ار همدقم و ندنغیدلوا شلاق [

 ردن قو یدهع ترا اروا وبنوا ناک
 ندنراقدلواقفتمهلب اهیسورهکنوحو هنکیدلب اعا کج هلک هت داسر د لا حرج |

 ۱ ءان هغدنوا راکرد یرلکحهدبا رارصاو دارا یصوصخ و ندرب یسکیا || 1
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 جود قم همانا رکنا فاس کنول وسور دنا ا

 ا  هطورشودهع یافیاهدلاحرهند هبلع تلو د بناجهداننالوا هرکصذدک تا

 | .,دندامسةناتمآیوتع شایخو داسف كنول هیسورو یواح یهدنلوا تق د

 | بولا هلق همانناس رب نهرمو للدم هلیدب وسن كنسچلبا هلکنا قم
 ۲ لصفوعطق لا فيس توق یراوعد ءارتاود نکل یدنلوارادصا هح ۳

 || تلموردراکردیدلوا یسهدناف كنار رح هلوتموب ار | ظد ا

 هن رژواول هیسور هلص وصخ و تم هنر اهطاكوق لوا ورین دت دمر هيم السا

 ررجلاونمر هک وب لاحرد روطسمواد ر دراکشآ کد تربغ هنلاعا هلبع ال

 1 ردشمالوادعاسم تق واک | ید ہرکصذدن وب بویم ۸ل وارشن هماننابردق هنآوب

 رب رګ هدالابیدیتروصرب و شلوارشتنمهبدررپ هنهبلع ول هیسور عقاولایف
 ]| وکر شازابندنفرطیسب رب ندنراج ملک اه درناناوارک دنکلردشعلوا
 | ندملوارمشنهدب ونلا هلق دوخا و شلکا,ندنایراخروماب وروا هکلاغحایدیا
 رلخ رومهدب ولواشلا مسررمشنهأرفس ضب تر وص كن همانناس نالوا شلاق

 نالواظوفحم هدقاروا دن زخ راهلوا شلوا بهاذ هنعز یدنلوایشن یخد

 . هعطورب ند هیلعتلودقرطلباقم هنس همانناس كنول هیسوز ید هدنارب رګ

 تحارصر راد هنش دحل وا بونلوارشنهد هسباررحم یی دلو ا شعلا هلق همانناس

 || ییکلام مرقهیلعتاودهک ا وکر ول هیسور هدانناوبهک هلی وش ردشمامهنلوب

 | فیجارا ضعب والوب ش ادب رصقو خ ارف هنتلود هبسوریناجوبویناتسسکر چو
 ]| هدنسلاوح قاحو هک دیاشهب ذاک نداوحوب نیفهلواعاتسا یرلکدننارمشن
 هباشاپیدبع یرکسعرس یناج لیعجاوبد رولوابس هغلاتفرپ هلبا راشتنا

 ۱ | قروصرر كرا هماننابروک ذم هباشاب ىلع ظفاحیزواو هنسهدوب وراصعوطو

 ]ورم نالعاو هنت اس ادم هفرط لوا هار لاسرا
 ۱۱۹۷ دنس د۳۹ كناشاب یدبع هلن ااغ ا لع ی واح لوص و ندنه دلو | شل روس

 هیاشاب یدعكنسهدوب وراصبموطو یراهمانباوج نالوا در اواخر وم هلی رات
 هرانوپ و یار رح نانلوا ےدقت هترادص ماقمافوفلم دنس همان اوجوبشاكناو

 اع صيت نالی زاب ندنرادصماهرزوا قملو| ضرع هنویامه نییامرتاد
 ]| لوصون رودنک كل ەھاننابەدەموق م قنارواردشلوارقفروظنم هلبقاط
 رک دهدننارب رګ كنسهدوب و راصبموط هلبااشاب یدبع قحن ا بولوانیبم

 | هسلوارشنراهمانناس ندنبدلواع وعم هدراروا ردق هناوب فیجارا نائلوا |
4 
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ei ۱نولو ارشد همانناس ىدە ورا کد هدنعناق و یس هنسج وناسفط ۱ دا اتەدخلو ك هن هنن تقلب وردت  

 انلع قردتلوا تکرح هناکزاو هناع الم نوجا نیک قیضغ كن هتسورو

 همانناس ردشمالوا یلاخ ندن اراعا روا تشنه هب رفسناکرادت ||
 ع رد والثم یتح هیمهلوا تعداع دس هنسهنارورفم تک رح كنه رق یر ۱

 هلن رظن اب : قروا كنه رنفطعق یدرمروتک جد قلانتر هدان ز ندنناعلاض |

 رسعحنوت نوتهدهیموکر اطظب دا هسا هثب رو بودن ان العا دد دلو | نیسفحكب ۱
 درک دو رف هلب االیتسا هع شک ر و هنکیدلکمزال ست از ارتحا میام دکنتووک

 هداب وروا یس هیضق کج دماذوفن بسک هدرکد هرققر هلوا تلامهن رانا لوک ا |
 هن رشت همانناس نیم هند داد نسا ر و تيه اهب هلتسم هدنول وا ناتساد ۱

 ینلع ردشعا تمه یونعم ید هرکوب هب هنن زف یسلیا هسئارف هلتعتام
 ردشلباتمدخ یدامیخد هلکشالاغغاو بن دتقورب و دنوسٌهلوا تاکرادت
 lT ندفرطرب تقولوا هدهسلا شع اقاقتا هلا هک هج رکا قلودهیسورارب ژ

 " بلاغاکا هکلب و لباقم هب ول هی بولوا هدنابح قي زد هرفروهشم یلارقیسورپ
 ندفرطرپیدا| بلاطو رکشهاوخ هقافتا دمع هل | هيلع تلودهدلاحییدلوا ۱

 هنمیلعهسو ر ناخد اغا نالوا لالفتسا هیعادزا رفا اع هدنارباهدانناوپ ی

 هروک هب هیلعتاود هیلعءان یدرواب تنم هنناج کا قافتا هلبا هملعتلود |
 هیلعتاودهدنروصوب نکل ید اراو هنک«لئاسو هکلعب هشارغوا هلیساعص>
 هل وب هسا كن هبرجناکرادتنالب روک ةيفخ بولوا جات هناکرادن یلک كب

 هتشر رس ه ادعا هکیدلاقردزاکشآرعایهج هيم هلو | یسهدنافرب هب هيج هدام

 e ءاطب ی هلوا نکی هیرغ.تاکرادنلر هبلرو
 دیلودنالم اعم نکی :|شاروک ترورض را کوو شا

 دف طد كنسعلیا دسدا فو شمام هل وا كرادتتادرب ففاو

 ضراعە هیمالسا تلموربندن دمر هتشبندنوب ر دشمهام هبوطردق هناوب الکو
 تاراطخ انالوارتاد هتنیکسونوکس یی الوطندنس هرعادتحارو تواخر نالوا ||

 هر همزال تاکرادن هلتقو قر هنلوا لوبق هلقلبالوفكي هلک قفاوموراجازم
 ۱ هتسب ندقدم هلبنارواط 4 هعفادم هلیافیس هسدالاح هنره ردشمام هلیقاب ||
 ردشمام هوا تراسح هم هب هل اقم هلءاناسل ناتسیراب هدب ونلوارشهدررب ||
 یییدنلو ارش هب دررپ هن اغیلب ند هيلع تلودفرط هدنراخم راباب ورواضعب ||



EF 
 || سلوا ضارتعا هزودنک.دنعوق و ضقانتوللثموب هدنرامالک كنار مش ضعي
 . هنیخروماما رارولیهدیا یدصت هب اوج هلیسدمدقم (امذک | ارعشلا حهفا)

 یرلمالک ةکیساراخروم هلب وب هکلب وزمشفاب هلهجورب تاولوالموب هروک
 هش راز وس قئرا بولوا دودعم نده رعش یاباضق هکس هنزاوم خراتنف
 ۳ ع وضوم كَ راتنف یک ا رسد ون هعقو هتسا * نغلوا تدنماو دایعا

 | ندزراقدلوا شمردنود هنالابخو راعشا ٌهعوت ی راوت فیاعص هل ابیغن

 | یتاعوقوضعب ۱ يام

 | تایرتفمو تاعرتخت ضرفا نکل مدیا ماست ین راقدلوا روب کا تک
 ۱ رام هوا رودعمالصا دارا رازوس روج هلب وب ۳
 .ردقوپ رمامولعم هنتمارکو سالو كاا ن نسحىزاغەكر دول یعاصككزوس

 رابخا قوجكب رذاتلالد هنغیدلوا یعدآ حودمكاولوسكا كنقولو | نکل

 . یشمو لورم یرکف كارورپ رکسع الکولا نیب تقو لواو ردراو هه
 : ناخدسط ادبعیساقن (هدندنسمقلنا دوبق نی دم تم تالار اهم گایا
 ۳ دیج لیلخ ۳ ردص ۶# ردلپاد هنغلسانش ر دد كن رات رضح

 بولوا تاذرب نکو نیطفو مدنموردتقم هناودروما "را دا ید
 ۱ 38 نادوف ارطن هب هفوئوم تاناور صعب و هنف اسو قابس كناموقو ها

 ارو یر ااف اشا ار و وا

 ا

 4 یتیدنلوا رخت هنن لنص وصخ همانناب رشف #۴

 راضح ادرار دد رک ۱ یتعلوا سشذ همان ناس هدیموع سالح رک دا فلاس

 بابساو لیکن هیلعتاودتاییترتقجتا یدیشلوارابکو رافص *دیدباوصو
 6 یلکو و هد هماناب مش ندنلوا لیصحت یک کرک دادعتسا

 رخ دوا ظوحهو لحن راسخو ترضم یلاعت هللاذاعم هقشب ندنفیدلوا
 رخآت كال دیش هلفغل وا نیقلتو ضرع ندنرلفرط تدمدبا تلود ناهاوخ
 ٠ ردررح هدنح رات فصاو وید یدلوا
 دروس قلهاوخریخ ارظن هنشیدیک كن رل رات ینجاو هنشلک كناعوفو

 1 ان روک هاوخربخ ه هلع تاودورندندمرب ندبارادتبا هناراطخاوللموب

 هنآ رهن روک هدنزوپ قلهاوخربخ هذرطوب هک یدیا سلبا هسنارف

 1 فا



 هع ۱ ۶ 1 ك

 مدردنا باش هعدفتو ضرع هلا ںاجو ۳ هرزوآ یساوقت

 شعب راضحالاحرد هلب رالوا بلاط هنن ور یرلافا تاکر کلا یی شو

 لوا یدبا راشخا رظن "هلاحا هننادیم موق خدراغا یدلبااعا هنسهمدخ

 ةنسارو سکر هو رهاظ هقارطو هدب رعرب هدنسوبق یسهطوا ضرع دات
 نالوج رک هولج هدنطسو یس هطوا ضرع روک ذم بسا هدقداوا رظان

 هنغب دلو ا تیفیکر شما لوا عقاوزدق هناو وراب دلوا ناربحو هلاو هجر وک یتغید اوا

 تانسع یک دت انایهدلبطنا ی اتک كن هدسعوب اویراعندب ویعروک ذعبساو

 لب را | ت داهش هنکو دای رح او قبال هع دقتوا دها مات قر وا یواحی هبا رخ
 هساقاب هلبافاصنارظن یدناوا دقت هنوبامشباکر بونلوا نیب زت بععر د
 بعتالب هدهب و یستبچ فلکنالب ندنایدرن همدققرةزوتوالروک ذمبسا
 ندنو ردرهاطیدلوا هقراخ تداعرناو هفداصتع عرف ی اتدوع

 دوجومهدنراهرناد مویلا نکن ایدش لراناویحیحدرب نالسرالصا نع هش
 هدن هنافصا روضحو رسم هنیرلپلاع ناذ نسربحزو دیقنالسرا نالوا
 فوخ هدنرلک دروک ا دیتمرلند ا تعاجش یاعداریاس بواوارقع هب رکدتنام |
 ندا قوخ هدا ز ندتفح ںانج یدنآ راد ااب> رم ندقازوا ها سارهو ّ

 یب رلکجهیمهدیانابزو ورضماوهو عابس هکلب ومان فا هب هیهلا بینا |
 كتاناویح هلو انب نی راکدتبا رب رحت هداجرو فوش تم هیفوص فاط
 روئاوا داعبتسا یرایرمضم یارصناندهیلاراشمر زونالوا هللانم فئاخ
 هداع قراخ هلوتمو اعاد یلودو ندناهاوخرمخق>بانح زداک د ندروما

 هب یهاش دا, یاضروردصم هرخ نس الکو و ارزو بودا قفوم هروما
 نیما هیلبا رهظم هنکرح قفاوم
 زویکیا هحرک | ییهلاقموب بول وب ماتخ هداروب یتادافا ٌهصالخ كفصاو

 یقیداو |ضقانت هدننس یعالک کیا هدهسباشمزاب «دنل الخ ییداقو یب هنس

 ۱ ردشفلوا جرد هلعو نوحما تابثا"
 هزدنکر هسزیفم تان اویو یسراقیج تا هنس هطوا ضرعكناشاب نادونف :

 تاعوقو كج هل هدا تلالد هش ںلوا کش فرضو می یک یسرددلا ۱

 یتدهدماقعو هلمجو ینبدناوارک ذ هدالاب و قلوالئاقهشالوو تمارک هلا |

 دانساو ورع یتسهصیشن هعاضاو قالتا هنافاصنایب یناصصخ یجویلق |

 ردرازوس ضفانهنب ږ رپ هتشبندفدلواع ونعو حورجاناذیرادیضف تاب |
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 1 - كپلاراشمز  زادعب هلفلوادیع یال دیع

 ۱ نسحوره بولوت راشبا یس هش اس ترهشهد هيلع تلود یر هلوا قالا

 ۳۰۰۱م قلاب رد ابتدا 2 هو ا

 قوس 9 ادا تالدى یهاف دا ا

 عقد ندنکیدلک هدا تدوع اک اغ نیک ہددسا س ا رک اسع

 هلا تامعمو هحل شا قوجر ید هاراتروصوب بویلوا و * یدوس دوجو

 . شلوادادرمندیکلوا یو صرح هب هسورح تلاعودتشم ینایفطلر هرو
 . یریهلا منبع كموق محهدقدلوا رومًماشابنادوبق هیلاراشم هب رزوا نکیا

 هژاراومهرندر اروایسهشاطد وئرا نالوایلوتسم هرومهرکصندک دلبااحا

 یرغ ندنکیدلىا هداعا نتحارتساو شیاسا ید كن هروکذم تانا لبا

atا ونس لوح هيد قالخاو یعاسهنا رخو  

 روب كن هماعو یعببط یاضتقم لوبق قح مالکو یتداع ثبشت هاکوت
 .بجوم یلاعا فئاعو هدازآ ند هبناسفن تاظوظح یرلقدلوا التو

 مدع ننمال لب هوس یرلندیا روصق واود روما ندنیدلوا میتتسو
 یافصو تدیقع صولحو .یفاص ندکلت وس ىح مالک اعاد هلا ب احا

 راشیانانلوادع لاحوعنتهو روهمقم یرانشد هللا فرطنم یشان زاخو
 ۱۱ هدنراتلمافمعاقهثلات هعفدبولو ارس ولهسهب ودنک

 عا هرزوا|یئهدعاق ( هب لغشاعتحکب لک )ر هاک هنب راب رشم دزنیراغا باکر
 تب ندننردنو تلفات !ناداش هب هناکولمناررب زراغاهدقدلحایسدرقالتآ

 ام هاکنالوحو لابق |تیمکلاذبلص نکلردر او مآ ن الیهکرب شاد نادومق لبر اتیا
nls ۱نواب وا قدال دعوا  ِ 



 سابتفا "هلیسو هرار والد نالوا تنسو رف تیم رڪ شکو زرا
 ندنتسایسو تلوصدشناب رعرارشا نالوا عقاو ةدفارطا هقشب ندقدلوا |

 یروا وقیفر قیفوت رطح هسیا رد اتع رع هله بولو | ناز ر ناز خر دنناما

 روسم بعئالب روهج تالکشم روما باعصو یربهرو نیعم قح نوعو |
 یهتنهراهشا تاجر د یاصقا یناشو تیص هدیلاووا هلفلوایرتهصو |

 نات هرت نالوا یسهعراصمو هعرافم رگشهاوخ هلل دصق درفنو نیعلو |

 نامزرب قر هلوا یهتش اتو ابا ام یا وکی رب رههل !قیقحم یشطبتوفراکزور

 نکیاراباتقمو طخ هع رس نوب زیر ارج ناروا مانو تق ورا رما هرز وا لاحول
 اضتقا تالحرندز اج هرزوا یوهفم*رهدلا هردکمال من یاو € ع

 یماشاولاوما هلجلاب دیلتو فد رط یتییدلوا کلام هللا تسد ترضبودنآ
 لاحو تنی” £ هدانا هث داعس ةناتسآد شود رف قرهلوا اص دزاځل

 تنیط كاب 4۶ تب ۴# هدقدلوا تنطلس ناکرا مولعم یاش و
 رولوا رودندفدص شوغآ رهوک * مه یعوسلوا راوخ هد رغ هشوک
 یارماور هظم هندمدب| تلودتافتلاو شزاونامویف موب هسا دوم رونالد
 هدنعوقو ررفسبواو ارتسک ایضاددج ی ابق !بوصت ست هللا ق اعلا یه رحم |
 ییاسو متسر "هصق یکلروالدو تراسج نائوا هناصم هداروابرد |
 هدن اوا یکی دتا هرصاحو هطاح اادعایتسهرب رج نل صوصخا ر دشمردت ووا |

 | مالسالها هلیسحیلق تیاغلرک اسعو یتردن راخذو تام دهر رج
 ےلست یی هعلق هللا طورش ضوب نانلوا فیلکت ندادعافرطبولوا سوب اع 0
 لولذمحرفلاب ہللا یتأب تقولاقیضان € ع و نکیآراشعا معصت یکم |
 | ههر نچ هللا هلبلق هو هریغصناقس یکیدلب دبا لرادت هملاراشم هرزوا |

 بصا۶# لمشفلا كيف نكياله# هترشاب نا برا € تیب 2 بولوب لوصو |
 هب ارغ ین هبمالسا رک اسع هل امسفت لأم #لجالاالاتومال اهل ا وها ىلع |

 ییادعا ردقییرکی بودبا مزر نادیم مرعسفاب هقشب ندک دتا نی وشت |
 لاعشا هلا مادقاو ترمخلاک ی د نیلسم تا ر غراس هدک دش اراوبل ار اذلاصنا
 هس ا ر نشر ندنراشا كنا دعا هدب رح نا دیم بودا رازراک هرات

 هم السا ےک اسع نکردارارف هنب را هدیقس کهدلحاس جد قویسلا

 و 7۹ ۰ رکصادن وب راب دلوا فلت / دا ارا باو ا

 یراقدلوا شب | لیصح لودلا نیب هلیبسح ی راجار دتساو تسکش یرهظلا
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 هدنفو هلبوب ا توس هو TET كن رفنیتویلقر
 نددنفیدلوا كيد ڭماتياقرفىڕ ویر كا E ام

 ید دردلک د بسانم ییمارخ اوز ارفارکسع ندا ودهداننا اوكناشاب نادوبق

 تامولعم هکلپ بوی تلالدهنسلو |شاروک هروخ كنتاصصخا اراد
 رابخا : رهشیدلوا ملطكنقولواو راب ءتداهش هنفیدلوایسهب رکسع هک

 هب اننوحدمویزاغ اع اشا نسحیزاغا رد نادوبقوشا | ارظن هنس دهن

 ۳ ولدوا هتلودون ر دبولو !تاعتنساحختادرب ناباش

 ردقوب هسوک شب هارلتمدخ لوس ردقكنا ه هیلعتاودهدرصعلواوردق وج

 كترافرط هرومو ماشلارب هلیصوصخو كنلح اوسرکد قا هدنشعرفس هله

 یتیدلو | یسهنافداصتمهر او هنارلد تلوص رغ ك یراشیاساو ماطن ءداعا

 زوس E EES ورو ۱ بای طا ا

Neفصاوو 9  

 هنتیدلواولزوبکیاینیزاب هح یکیا نوعضلا فاه وب تموح رح
 تاعزقو قرهلوافرطی و ضرغ یی هدصوص> و هس ارا بولوا ن دهاش

 ردببررف هتڪک ندعلاطم حزب ندر عل دلوا علا هنس هنز اوه ۾ > لر رهخک

 بصن مظعا ردصاخا . فسوت یسلاو هروم هدنس هنس زویکیا هک یدلاق

 یدنفا فصاوبولوا اتو هرزوا قلوا هثلاهعفداشاب ناوق هدفدنل وا

 راد هنسانئوحدم كناشاب نادومق هدنسورصنام و طسبییناعوقو كتقو لوا

 نرو هوالعیشرب ندحر اخهکر دشمزابهلاقمرب حورشمو لصفم

 ردشلروک بسانم یشلوا جرد هلحتوب هلهجو
 اش نسخ یزان رب زو ارد نادومقو ا1 مراکم ماقمماق نساحم رک ذ
 هدک دا عولط ندناکماقفایرادوحو "ییاسردب تان ر رار ضح هيلا راشم

 * هرکو ین دناصب سلا رةصااك # هضراىف غلابب سل ءرما ( مظن)
 نار رب هماغو نامز نالدرش هجاو تبغرو لیم هتکرحو ربسهرزوایولد

 3 دعب دوهدنناعستوتفتاذ بودیاتع رعهرب ارج سور نالوا ناد رح
 ترهشو مات بیک هدنشتقوزا هلىسح هط رفم تعا“ نالوا تشم

 2 تايه ا ا ا E یوزابر وزو

 ی هم مس
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 | ]بسا یربخ اتر دق هب یدع ها جرت فرط یسلوارمشناش اب نادوبق بوتلوا
 كد هراهبر هممرپ و هتشر رس هنعن درع رغ هکنوجاباوجاکا هلکع دیدیا لکد ||

 ةمانناسبولوا یس هعلاطم كلی ا لاکا یمه رفستاکرادن هلن اتفو سالتخا

 یتامههورک اسعكنادعاو هنفحهلوا كعد توعد هکنج نعش د هسا كع ارمشن ۱

 زردبا موجه هرم دودح ماکنهبان بویمرب و تفو هزب هلغلوا ابهمو ضاح |

 بیوصتو بنت یربخأت هیقافتا هلج هدسلجم نک نیم هتسهظحالم |
 وب نکلیدیشلروک بسانم هل وادچرک اشاپ نادوبق هدکدلند یدیشملوا

 هب ول هیسور كعد یدتیا عضه ینسالبتسا م رق هیلع تلود هدنروص |
 یدید رولوا نکم |

 باطخه هلجر ا رکن یدنفا دجا هدازیفمیسنضاق لوبناتسا هن رزواكنول

 ندسکر ههدنهجرت كنم رب ندنراهشیرمشن مدعو یشن كن ذمانناب بودا |
 هگنح یصخ یرشن هماننایپ یدنفا لس نیما «ماعهناسرت هدک دتسا یو |

 اک !یدنفامالسالاّرعش یدلیارا ارکت قباسلوقو د ردیلکد ندنلبف توعد |

 لمدیا یوکس یدتبا طبض هغیچآ ندقیجآ یی رق ولوقسم بودا هلباقه |
 هب رفستاکر ادنرعادقازدنوک کک ب ودبارادتب اه اوج ظعاردص كی: د

 تاکرحنالوا بجو»یدهع صفت هدنسهدامع رد تكی ادعا ها لاک ا یرم

 هلججیساروب و ردکمروتک هنب رب یی هیلتلودناشپولا یتعاقتنا یس هنارورغم
 ندسکره هدنهجرت كنیتشدحارارکت لر هدر دت مذ ٌهضیرف كثب دحوم
 رارقوب بولب رب ورارق هلبا!راقافتاویدردبسانم یرشنندیدعش هدک د تسایآر
 یدلوب ماتخ سلح هرزوا

 لیلخر دررح هرزوا قايس وب تیفیک هدنخ رات هسا نالوا لوادتم كفصاو
 نذنویامه یاخود قج نار د هلب وب ید یسهنعسن یتیدلوا شمزاب همانا ایدیج
 اشا نادوبقک هل وشردراوضب رعت هاش اب نادومقهدنسهدامیزارفآ ارکسع

 كتيا زارفا رکسع ندنرکسع نویامه یانو هدانناوب بودیا زاغآ همالک
 . یا راهظا نولت هلیا لوکن ندنلوا لوق وید رداکد بسانم هلپحور

 . هدراهنیفس كرابجتویلقنانلوا فرص هجا هسکز وی یدیقلا هن راپجاوم
 یسیرنگ !كفلابم نانلوا فرص هلی رقنوب و یناک لیلد هنی راقدلوا دوقفع
 . ردحرصم وددر دشمعبخ هحراخ یتیدلوا یناصنا یتسد *هدرکک

 بوبط هنادم هلقلبالوف یک رب هب رع رک اسع هلهجو دلو یغتسمندنیب
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 ا ردق ك لا شب ی

 موبلا بول: زا رفت كب كلیدعش ندرادحلسو هابسو رب رقت یساقا یرعکی
 لاسوا هس رالګ لبا لاکا هدنفرط نوک چ اقرب یتدیسقاب ر دهدامآو رضاح

 ل یدلبا هدافا یزاغاودد ردراقح هنلوا

 هدک دنا راسغتسا مظعار دص یی نا دقمو تیفیک كل رک اس یهددارغلی هدعب

 لر و قلانا باور هدننارب رح نالوادراو كناشاب دجشترع ظفاحدارغلب
 ۱۳۳ ۰ نی دردروک هم یدلواسب قوز ووا یبا

 یتیدلوا لاب هرفن : كس شد قحمایرک اسع عوج لدارغلب هليا لج هب هفلایم

 كنسدعلق یزوا هرکص ندک د تباناسینکو دنا ندداومنالوا م هدن دنع

 شافور دین رف هک زوتطیرانانلوا لاسر اند هرکصو یراثلو ادوجومهدقن اس
 ناثلوا كرادت ندرلزع ضعي هب یلاوح لواو هش راهعلق موطابو م وجهو

 1 تر فنزویکیا كسب رخومو مدقم یجدنس هعلق قجوغوص هتشپندنآرفن
 ید دس دسكن هسک ارجوهژانا یس هعلق قحوغوصقحمایدیشغلوالاسراو
 ردنشدلوا مزال یماکعساو هن وقت لاحرهمبولوایدیلک كنبلاولوا هکلب و
 هلج امدتم قم والاسراوزارفا e رادقمرب یدندنتارفننونامهیاعود

 ٤ اغود هلا قب وشنو بیغرت ندنفرطاشاب نادوص صوصخاب وندنفر ط

 روبامشیاتودموبلا یدیشخلق قیلعتو فیقون هتسمرک« ورعاك نويامه
 ! ارفارکسع رادقمرب ىد ىدلافىشا اثلس نکسع یار الاد ورا

 بودبا زاضآ مالک اشابنادومقهدک دنب الا اویولد دیعدلک قو كن اوالاسر او

 | یدلیا ناب فددلوا بسانم یزارفا رکسع ندنوبامیاغوذ هدانئاوب
 (یرالاخدا هب هطب اض ٿڪ ارل ول بوت وا هداعا یم؛دامرکسعه : هروصتدبا

 اہھھو رکسع هلا رازکتیلوا مالک هنن مظعادص هدک دلنب د ردندرومآمها
 ت

 او راعاظتنا هطبارو یرانابت را ؛لرکسع اما رد نم ;i مزب کرادت
 ئ اظتناو تابئدعب ایفل دت اافنا ی م ةغیظو زب ردیسهقیطو تان راطراص

 اتصخز ندرفرط هسیاراردبا ربدتو یر هنوکه ن هن رهیزاطزاض هدنصوصخ

 ۱ 1 رو وب ترو صر یو هلن نا ىراغاقاحواەلكېد رولب رو هلماک

 رایدلبا مالک عطق
 مر د یصوصخ تی منا قرار فا كول هیسور هم

۰ 
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 واخ راغا قاحوا هلجو هیاعتلودلاحرو مالعا یا نانل وب هدسهباب

 ی ارم E ات دیسک من | هبسور هدلاح یرلقدلوا

 یدناوا نایمرد دغاک نالوا شفا هلق ۱
 یرلم وعش هدودح كنا دعا هدنگا شف هک ردوب یرب ندهروک ذم "هلئسا ۲

 رک اسع نالوا بنر هلعل وا لګ ارظن هرابخا ندا درو وا
 یک وسنلیق افتک | هلک رادناتش هسخود یعوسلوا قوس هرادودج

 مالک یدنفا قداصهدازب رعیسضاقلوبناتس اش اسهدنباوج تا وس و

 یرلنابتو ها ضد رکسع قول هاواردقوب نجار ادت نوجا اتش بوش
 هکلبدا ېپ هدفرطوب یسضمب كرک اسع نانلوا نیبعت ارب زردبجاو ید

 هدک هد در دمها یرادیتكن راطباضو منزلایرایدآت ران وب هلک !ترشابم

 ار ادنورب اخذ جورک اسعببنرت بودی ازاغا همالک اش اپ دیجلیلخ مظعاردص |

 ینیدلوا لمح هر شب قوطءانب هنغ دلو ازم هفیظو مزپ تادحرس هب وقت و تاه
 ندرُفرط هدنغو یس ید هرکصذدلوب بونلوا تردقم لذ هدرا ۀجرد

 جراخ ندزم هدهع یزابیهرتو بید كنولقاحوا نکلرفلوا روصو وج

 هلماک تصخر هلغلوا ضوغم دن رااغا یراقاجوا ن وتاقلا بسه بولوا
 یرصکیراد ه هداموب ورد ااضتقا ندراناقعلو |مادقا هنسارجاو ندز كلر و ||

 رظن "هلهاهنساغا یرصکدویدردقوب رملدلوا لاخ نددیک ًانوهشتهنسأغا
 یک دنلوا روصو هدنسا طعا تصخر اکسهداب وده ید بودن ا هحوتو

 روصو جد ندخرط م ر وردشماموا ر روصق ربح یسافا یر هلکعد

 مخوبدروئوا 1۳9 هر ! هطباررب ید ضّوصحخوب یلاعت هنوعت تا

 یدلبا مالک

 هد دل واراسفساویدر دییفاک تایترتوببوئوا هداعاودارب اهن قیاس لاو
 تاسترت كن هيلعتلودنودنالاقمآد یدنفا یضیف ناھ قبس ابات کلا سسر

 ندننیدلوا دعاسم تقو هی فیفبصتابیترت بول وا یئاتشو ینیص یسهیرکسع ||
 بوقاپهنب ران راقابیوا مظعا ردص هلکعد ردالوا افتک | هلیا اتش بیترت ||

 نانلوا بیرت هن رلبعم یزلظفاحم راصبموطونادغب ندنابیترترک دل افلاس ||
 نالوا هد هیمالسا تادحرسو یرلب داوا لصاو هنن رالحیارفت یرصکی ||
 بلط ندیرلق اجوا رادحتسو هاسو ردیهتنم هرادبن مهنیرادقهلرک اسع ||

 كعدا مالعتساوید یعدلوب ماتخ یرب رک یدعکن درسرفن ك جواناتلوا 1 ح
 ۱ ۳ : سوخت تسنیم
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e تروص # 
 ل ۳ 3 ۱ یرلب رفح مشادنر ولت داعس ےب

 رابتخاندفارطاوبلاوج تالار بآن ثار ءا ردق هنر ھ اکیا

 ۱ ا "دطیاره هلعتلودهدهسداهدفعل وا

 1 ضا ارغالاب للهم ضد نیم هکح ی ییشدنل ون هدیسانشاضر "رب ادردقهتفوو و

 ۱ ۱۱۱ یا ۲ نداد یس هظحالم كادااضتوا ندنرلاعا !نالوا

 | زوامكنولوقسم هتنرادوذحناربا دوخاب و هیلعتاودو تعیاتم هب ولوقسم
 دلم هدنف رطنار كهمل | یوم ناخ هسقیح هنایع یکج هد. |تلالد هتسنط و

  یرلکدمهدیا تفلاسیور تار ایفرط شوشوییاخناور ول یوا ءذه
 . عوعسم صوصخا,بودب لر دیراکتبقاعناینار ا لاھ اونا 0 هدلاح

 . ییلکرا هعشپنابنارب |یاسور نالوایردقرباس وناخیلوق ماما هروک دنغادل وا

 0 یلصاحیدیاردن اضتفا یرللظاتربشامم هن دف هعفادموتمواعم هل ا ناخ

 مدت و ا ااا اکراوناعما یک کرک |

 . هیضق یزواجت هنکلام نارب !اععو یعباتمهب فلوتسمنال وب ترهش كناخیلکرا

 | ۱ ی راعو سه لات رثناخ ناار دا هد هسا یر اخ ندلوم امر دقن ره ین هيض ر مرغ
 ۳ اش ود هنن ديق تط واڪو تموامع e یراعوعس و قمالوا

 لاعفاو لاوفانالوا هدنرلهنایم یرلناخ نار ارناداکوب هلغلوا ندنلسف لاح

 1 هک راثآ نانلوا السا هارو دم زر یر فرط زدن وک هن

 كهللا ییومناخ دهسا نکی ردن ره هلذلوا رع ربعتم یرلناری رحم هذلاحره

 9و یس هنایضتقم یاککسا ككل دن ییدلبا ه هيلع تلود
 | رب رحم یاضتقم یمزاول یراتامعمو یر كعالقو یرلمروب
 | رد نح هناصلاخ لومأح یرلتعراسم هب هدافاو رب رب یرحلاب

 نالوا هب هيلع تلو د یرط هل تزاعسا باج كناخ یلکر اهززوآ حو رشم هجو

 وج یسرا هدهسیا شغل وا ت ثشق هنقن وتودیک ات كنسدشاس طباور
 قالفایکیدرب و دنسقباسلاونمرب و یکی درکه نس هناج- هیسور نب نسکمک
 1 .زدشفلواراشاوار رحم هن هیلعرد ندنفرط ك لام یسهدو و

 و دل وادقع ت ر وشم ساعه دنغان وق مالسالا حش نواه رس تاک ادت 9

 لر او سم با ها
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  | ۰درمان رس سیو ور هوس او

  1رول هسور## ر درلشغ |قاحخ ا هن رلتکلعودنک هل اطض یکلانالوا شل و
 | هب هاج رب ز جد یناخ نامولاصنالوایناخشاب قجآقعی لرکمیک كن و
 ندلامتعان هتشدلواژاورپالاب درر هدنناذهملایومناخ هدنر لک دنا قلا
 ضرع یدراول هینور هد هسدلوا تافلاوتبغر "هدرب ورفرسم هب ول دیسور
 هع رفا رل دلو الاخ ند دیش هشایسا یربنهسل و بلج هلب | تاقیطاتواا ده

 یرلقدلوا هدقعشلاحهت اذن وین اھو 4 !ناخیلکرا كللول هیسور

 || یییلاوحلوا یراسدنهم هبسورنالواشلردنوک هنفرطناور ربارب هلیثداوح
 || یناخ ناورو یراک دستبا فشک یتسهسلق ناور هللا راذگو تشک

 || تادحرمس یراقدنلوالوبق هلتینونم یرامدآكن هیسور ندنفرطناخنیسح .
 | || یکی دلیادهع ضقت هل هیلهتاود كنول هسوروشخلوارپ رع هت داعسر د ندنرایلاو
 | || هب هیناقاخدودح د ندفرط لوا لب رات الد نامولاصوناخیلکرا هدر دقت

 || نالیکه سیارولوا رارقرب یس هلاصمنالوا ها هیلعتاودرک او كج ازواک
 یالتخانالوا ر اکر د كمجهدانناوب هکلب و كلا طبضشب رلفرطنأردنزامو

 ینیبدلوا هدندساف یکف كموتک هفرصت هضبق یناربا نوت نوت هلیسح

 ندنفیدلوا شل اربخ ندرلسوساح نالوارومآم هنلاوحا سست كراذ رطلوا
 ترصب و ظقنكن رابلاودحرسورادشا دنناماکعسا كن هیقرشنادحرمس

 سا هنن راودنک قرهلن زا را هعافصوصخت ندنرادصفرط یرلغل وب هرزوا
 هک او ريخ كت ان اخناربندنآًمتماخو کتااحوب هقشب ندقدلروس راعشاو
 نالواندمالسالهاوشازوم رب رحت هناشاب ناهس یسلاودادغب یراق

 | یطخ هناربارادول هبسوررک ابولب زاب راپ وتکم ید هن راناخ ناتسغاطضعب
 | یبفیکو یرالبا هام هناد ەليا عج ىب رارکسعهسرولو كحهدنا درعفب 

  3روصق زب وجت هدننواعم هلریسح تناید داح اهدلاحیرلک دلنا مالعا هتاعسرد

 | یسلاوح شافبولوااقما یترازوكناشاب لبلخیلکراو مرصتینجهیفلوا
  1هر هيلع تلو د تاج امدقم ك ناخ ی لک 1 وحوزدشملف نییعت هدس ەظ واح

 || ندشدلوا شک هعوقو هلیسهطساواشاب نایلس یسلاو ردلحیلاخد
  ۳ندنک ودماشمانوب توبت هکر کهف طو یکیدراک دنشهباج دور الاخو

 || ندیهانترادصفرطهب همناقنالواشلزاه اشا ناولس ءان هننیمهاتحمصم

 رولوارب ره هدر زیتوصرپلروکذ م شماههلغلوا شلوار رحت شماهصوص



 ۱ ۹ و

 2 د رڪ ی وین ی ارکتندنزو جا هجرک او

 ۱ ناستطنوملوادیفم یرلمادقاو یس هدهسلارلشالوا اخ ندبه وشنو

 | هتساصخ هلجلاب ناخ دجاغا هرزوا یتیدناوا نایب هدنعباقو یس هنس جوا

 یر ام شا ندق دا ترت فضبق یناربا للام اک هتفر هتفر هلرپ دملغ
 | یتارجاكنمارموب نکلردششود هلی هنسادوم كنا موعه هنکلام هبسور
 | یتدندهیلعتلودقرطبولو ا! فف وتم هنس هلیلح ممه مام حلاك هيلع تاود

 | هارجانمارحوب ندنکب دمهروک تاتتلاو لز ت تروص هقافتا طباور دقع

 ۱ ردشمامهلوا قفوم

 < یکیدرمک دتسهباج هبسور كناخ یلکرا #۴

 ۱ یارگیهاش یتندلوا دار طو یضم هذراهحردهن ییاج زول دیسوژ

 || هیلعتلود هحدقا نکردیااضتقاقلوا یموزجو مولعم ك هماع ندنس هدام
 زا نالوا یکاح تک اقوا اراق ندنرلناخ ناتسجروک نالوا شمرک هتنیاج

 || «دضباقو یسهنس ناسقط هک ناخ ثرّوم8 دلو سویلقره یناخ سلفت
 ۱ .ردناخیلکرانالوا شلوارک ذ قیعبنو تلاخد تیثیک هنس هاج هيلع تلود

 | كنناضمر یسهنمید ناسقط وبشا قر هيم هنابط هنسایاده كنیکمنوب,
 | بولواشمرب ودنس هعطق هب هنب نفو شمرک هنس هاج هیسوز هدنطماوا
 ]| + ول هیسور باجمالایدلهلغا رفندتیعبن هل ودرب رخآ دپای هددنسنورد
 | نماضكتبا تناصو طفح ىب راتکلم كنا یتدول هبسورو كتيا تنواعم
 . لواصعث قحملواناخ ندنفالخا هنارولاب هرکصندنوب و قلوا لاکو
 . هماننصخر ه , ودنکن دنفرطول ذيسور بود ار ابخاییقیک هب ول هیسورهدرحا

 . قج هنلو ا نیقلت ه ودنکن دنفرط هیسور هدعب بودیکن اتفخو جګو هردناب و
 كلا نیع هلا یفازعا یتشدلوا هدنکحو هاچ یر كنول هیسور هلمحو

 نا 3 دلو |یربش كنسلبا رکو كننادنموق هیسور ناو هددودح رکو
 مانو هبلعتلودكن ول هیسورو كما هر اب !ماکح نالوا هدر اوج هيل | یوم
 اشو ماعد هنکلامو یلاهاكناخیلکر | یسهدهاعم قجهلوادقعنم هلا
 | هیسور یسویستیب شاب كنم راتکلم تک اقو ایلاتراق رکڈ لارامو قل وا
 |یلاهدهاعم وب و قمل وارا تعا هبتر مه هل دبل و وتم نالو هد هجر د جر کس

 اكول هپسور ناخیلک را هجرک او ردشنلو!حرد یطورش قذوا یراج
 هس ورهرکصندنتافود هسا لک د شب اغ ارف کلم بولو الخ ادهشیاج



ENES 
 رارقا ه هیسور یلالقتساوذوفنهدررخ رع كنساغود نیدلوا شع كرادت ||

 هلیساعلا داسفو هنتف هاد هشناربارک اسعرول هيس ور هیلعءان یدیشع ریدتا | ۱

 هیسور هلکع !سحهاشر داد یی راکدشود هنسادوسماقتنا ټخا ندهاشردانا |

 ندنابونلوالتف هرز وایتیدنلوا رک دهد همدم کیا یھی هنکرح هن دزوا, |

 هتممصم ززشرح هلیبسح هیلاوتم تالالتخا ندا روهظ هدم هرکص |
 ذوفن هدروکذ مرګ قرهنلواانفاو قالتا روک ذم یاغتود ندنفیدم هلبقان |

 هدروک مر ح هني زق ىس ەچ روطار هیسورو یدلاقهدند هیسور هلال

 لا دناو در بک ندرهنیفم كچوکو كوب هعطقدنحو یافس لا

 م رقو هلدعشد ندک د تا صح هروآ هیسور یاب یتراجم كرااروا ءلردیا" /

 كرد,اذاحا لاثما یتاداسف یکی دنکهدنا ما مارح لص # "هلیسو هدنرلورط ||

 كع |مادقا هنن وهتورارضا ی یوق هلا مالا نیعضاعاد یجدهدنراندم |
 روک ذمیاّتود یصوصخ قمالوایاخندقاقشو داسف یاقلا هل رقتوب و ||
 هدنلا مځلرزخ رع هلیصوصحخ یدبا لکد هیلاخ ندشراپسو هیبت هنلارعا ۱

 همدتماک وب بوش و د هنسا دوس كجا طب كالا ضعپهدنسیب رغلحاسنالوا ||

 هنوکض عب والثمینادحاناشرب نوجمایراجم هیسور هنفرطاوا هرزوا قلوا ||
 ناسفطیدیشعیا هبشتادیک ۱ هعوق رهلا ما یتستیایس هکیا ادیب هقالع

 ۱ لالتتسا زارفا لع هدرافرطاوا هلهجوریگیدتا ناب هدنعاقو یسهنسجوا ۲

 0 نانهاوق یضترم ندنرانادنرف کوا هنملع كناخدجاغا نالوا دادبتساو ||
 ET یان كرك ناخ دجافا هددسا شملوا بحاصت ندنفرط ول هیسور ا

 ناردنز امونالیک كردم |هیلغ هب ه دنز نان اخندا تموکح هدز ارش كلرکو هناا وفا

 | دایارتساول هیسوز هلک ارتست و طض یراتکل غ هجر اسو نت راتءاناورمشو ||
 هدموق م لع قر هلا تصخر ندنسو دنک دسانب هنا اک رزاب رب هدنلحاسی اول ۱

 یدلیا عضو بوط هعطق نکس نوا هننورد هلمااشنا هعلق رپ مک سمو نیم |
 هدنل الخ یسهنس ید ناستطوشا هلغلوا لعفنم ندتیفیکو ب ناخ دمج اقا | ح

 توعد هلیس هن ام تفایض نن اطداض هیس ور نانل وب هدننیعم ویلا را هيلا یوم | ۱

 یا 1 وا هیسور هلا مده ی وک دم هعل هر کصذدک دتا سحق هلجي بودیا ]|

 e هلیسالیثسا عرق هدانتاوب رلول هسور ا تدشو فنع یلیخ هدنتح ||
 ندنفرطنیکع و بویم هد یر نام دجاغاهدلاح رهاظندرلقدلوا لوخشم |[

 یدنلوامادقا دنلافغا هل لاسرا مدا صوصخهدنتض تبعو صولخ ضرع ||

 فرم ۱ 3



 0 ۲7 ۵ مراتب

 1 نا وه هدننیب تا a یدلرپ ور رب
 غاباتو در ب راهرب رج سول نسو نولکیموربب نسهداشن مما هدنل الخ یس هنس
 ر .ونسنو نسو كنیمو دو راتهرغور ا هرغەل الره ول هسنا رفیتسهرب زج

 كل هسنارف هددنهو كمك هنفرصن هتلکنا یرارب رجارسنوم و فولو فوتسبرق
  ذنسیلاییرکیزوبكتی و كار و هنسو دنکه نب رار نالو هدنل اهب راحنالیق

  تالیدعت عب عفا هب ولهسنارف هب هدهاعم نالا هدنرهش رتو هدنس هب ریه

 | هلکنوپ یدو ااصماودقع:دهاعمرب هدنرهشابلاسرو هلیط:ارشقم هل والاخدا

 ۳ ا هداش رما بوئلوا هدهاعم دقعیخد هلن از ولابناسا پار
  كش راهطا ن رولفهداق رها هلیسهطا هقرونیم لباقماکا هلیکرتهب ول هتلکنا

 لا سس تالداص ضعبیجد راولکنافو یدلواطورشم یسلاقهدنلا ابناسا
 تایراحشوش انالواش هروهط هل بسام ما ران لاو شاش وام دف

 دکلوراب!نوکپنوکه با یسضار | تکرب و ضيفو تعسوو ماتخ هلتروصوب
 وا رگسعرس هداش اردشلوب ماجا هل روهط كلود یکی ر نالوا

 دلیاتمدخ هتکلام هدب رحیاننا هلی یلاسب و تبارذرانا نوطقتشاو
 سلپو وا هدلخادنی رات اعم قب قچرب ككنهدوجومرک اسعب راد و وللم
 شرک اسع ندنک,دازتسوک هل دکر قو تصخر هرن ود ندنفرطتکلم

 ۱ شللق قمرهکع | مایفو تکرح هلیفوخ یرلک>هد | عياض یب رلیعاسم

 ام ر هتتمدح هن عو ام وکح تاتکل ٤ سلع ب 1 راک هه رانوطعْساو

 هیلخاد هب رار یتنطونالوا شمش هنادممزونهبواوا قفوم هکمر دتا
 اوا قناماتسدهعددو هرکصذ دقدلو ار هظم هتم دخ قمرا روف ندنس هیلب

 کلم انیچرب و هلقباسلاح یمودنک هلکرت هسلحم یی رکسعتسایر
 ردشلیا اقنهدنتکل«یتمان طقفو شمکچ هنسضارانالوا

 ات < نارا ثداوح. 3

 لب نالبک هل رز هعلفوک اب و دن رد هل ار هلیح هنوک شعب ور یدامدقم

 دتا روهظ هاش ردان ارخّوم نکل یدشعا طبصو ذخا ندنلا رام
 ندکدتا دادرساو عزن یکلام یییدلوا شنا طیض كنول هیسور

 او كيلاجو بود اناس من رب ندنرانا دوبف ریلکنا

anan 



6 ۱۹ ۰ 

 a هلتمج وب بولوا ل اشا ددقانتام ادب او دسار دیدن رات را ] ۱

 ندفرطرب رلولاش رماوولاینایسا وول هسنار فر دراشغآ و هد رب در هدنسهب راححا

 زکلابتاب راحنالوبعوقو هد هبتآ نسو هنسوب قر هلو اندیناجرکید راول هزلکئاو |
 هل کی دکی هدنین ای دنهاصو صخ و هدرلف رطرتاسبویلوارصع هن رغ ور كنار |
 هدنلام كم | عباضیب هی رحدناوفر ول هتلکن ا۰ داقبر ما هچرک هل موحش دنکلامآ
 یلیخر نوح بلج هن ب رلو دنک ینیتلود هیسور رول هرتلکنا هدلاحوب وراشعل وب ِ

 ار اکذا ی دب رق یب ەچ ر وطار عار شعاع أ

 | راکفالیدبتقلودهسورهرب ندرب نکنشلوا قفوم ید ههلاما قره هشخوآ |

 | براح بوراقبج هیقافتا لوصارب هلیناونع قلفرطتسدر دحالس ردا
 هقافتاوب یدرلولکناف والام یکی درک هنههرناد قافتاوپ یک ایراتلودناملوا

 | ینوبكنولکناف ندنفیدلوا فلاخهب ول تلکناهدام ساسا هکنوجبولوالخاد
 دادع هلتمحوب بود !برحنالعا یخ دهرا وب رول هز لکن ا هنس رزو| یس الوبق

 لر اولکناف و ول اناساوول هسنارفهد ەسياراشلواراحو دەت الکشیم هل ازکبیصاصخ

 هفرصن هضبق یسلیخرب ندنرارب ارجو یضارانالوا «دنرافرطدتهواش را

 هلتروصوب ید یراهب راح یتلا ناسقطو شب ناسفطزوب كي و بوروکت
 هدهلاکم لباقم هن راتاعاضنالوا هداش را راول هزنلکنا هرخالاب بوک

 ییالوطندهب رفنتافراصم هد هسیا شل وب هدنرلارار,قوجرب اص هبهلدابم

 یخ دول هسنارفو ال یب دلوا لام دحص هلتمجوب بودی رک هلیسهدازیتوید
 هنس هشها كلیاقب رفت ندنسودنک ی ی رلهروممنالواهداش رماكنول هتلکنآ

 یردصقملصا هدعورش ه هب راحو هسا رول اناساو ندنغیدلو التاب

 یعزن ندولتلکنا كنسهرب رج ااماح هلبس هعلف قراط لبج هکش نالوا

 هقرونیمنالوا شمک هن رللاارپج بوبالکییرلقج هیم هلو ار دنتماک ار دیسبهدام
 ندنرلکدلبا لصاح ِتنما هنغجهلاق هدنراد كتسضارااش مما ضعي و
 كنا هلتهجوب بولوالئان هنفرمصتلرارب صعب هلته نا تن هسنارف یخ درزولکتا#

 هیس وز ر هلب رسوک مانلیم ه هل اص مر ما هقرطرهندنفج هی هیچ ندنزوس
 ناستطزود تای ندنراک دلی اطسوت ضرعیروطاربع | کک و یس هح ر وطاریعا

 لا|یدنلوارادج | هتالاکمهدسراب هلن اكلاهت ندفرطرههدنرخاوایس هنس قلا

 هډنسیا نوناک هروک ذم هنس بوش القاب هیر رب رولاقت رماو زلنا انا
 بوناو اضموبقع هدهاعمربهلیقن دصت تانلالقتس او تنطاب تنفس کلا



  ۱ OIEکار زر ج۳۳ هوا هک ۲۳

 Os ا ما شابک یدل 1 قو ی فرو دسر ۱

 | یرللتا هدهاعموقافتا دقعهللا 2م E دو یسالو |

  Eهنن رالازبح نالب ردنوک ادد هدئس هنس ىکا ناسفطومشا ۱

 | د هص وصخ تب رومآم نوما نیمآتو باج یزولاتد رحا هلا تادعاسموب |

 | رادرارکتیرزولاقب معا نکیشمراو ب هبت وب تحصد نکل ید ا شارب و

EE (ن 

  ندنشدلوا راکرد یکجهدباتیارس ید هن رافرظ راس كلالقتسا یادوس ۱

 ناسنطزوب تل سد رالو تاپسا dl رقم هل ام هلبادر یادش دف قعاط ۱
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 | نالوا شات اروهظ هداقی ماو یرالیا تیزونهراهظاییالوط ندهدهاعموش

 ]تب رس هال تسرس ال وید زاوا هارد ها هلنروصوبلالخخ ار
 | راکردرطخ عاونا هدنراغاراکفا سوک *راداو طالتخا لبا رولا را نالوا
 || شدزتسوکهدعاس ك رادمکحر قلطمو لفتسم یک لا رق هسنارفاکو نکا

 ۱ | قر رلکناوتمواقمو تدشنالب لوک رفت ان ول نیا یشیسلوا

 | لصاح هت نسحرب هجهپ راح هللا تالکشم یرافداواراچود هجفوم

 ۱ انا اطا لادعانسو زا 73 |یوعد كل 3 فاز

 || هتسوش رلبدت ارارص | هدر ازر اک هن نیفرط.ندنغیدلو | یناکماكن ملا هتیعبت
 اك ا رش یرکسع یللکوکو هویساک و دهسنارفارح وارب هتابراح نال وبعوفوه دنا

 | تلاسب راهظاو شاشلاح هباغلاقوف ندنفرط زولهتلکنا هنرکا قرهلوا
 | دازت تموافم بابسا هدراولاقی ما هلنسهناعا اول هسنارف دهسا شمل

 ۱ ول هسذارفیربندت ده رب یدبا شلاهدنفرط قولاق ها هن هب رحدناوق ردنا

 | بوشلاح هغلا هقافتا راد هدن رها تنواعم هما رعایخد یتلود ناسا

 نالک هروهظهدنفرطرب بواوا یراهروم*قوجرب هدانندیکی خد كز ول اینا

 لول هرلکنا هکللب نوسروط هلب وش یر | هناعا هنسل اها همت کالاها ول ابناسا
 , یزیلصا حفانم یرامشلاج. هنسافطا تلالتخا "انوب قرماوا کلر لا
 ۲ شلوالیاممنامزرب هنتاکب رم كنول هسنارف هعلاطموب هژغلو !ندناضتقا
 لا ین دعاضا كنتنکموتوق نالوا هدافی ماك هیلکنا ت انھن ەد هسا
 ةف فهناظ>الم یکیدشا دا ارباكنول هنا رد ر ادهنغجەلوا قفاوم هند اه

 | ىنلقلوا طسوتم هدننب راولاقت رها هلشاود هټلکنا هنن هد مما لوا قرهلوا

 ا رمو مام را نین هلکتوب یتالکو هقلکنا بونیا ضرع



 زوب كيب و شفا یکنر لالقتسارپ هحبمرادا قر هناوا نییعت تام هن هب رکسع
 ررورندنورت باخ او ندنسلاها قلاماایلیج E هک ره من نا سوط

 e هلا 0 3 ی كب هسي یک ما نواب

 وا بصن ی هنن رکسعاش نحانوس ندنشدلوآشخ |

 راشمل وب هدنزوب دماعرلول ام هدر فک هلن هن ایکس تاکرحو د دعقاو

 نکلیداشمالرب ورارق هنتروص قار | نوتب نوشب ن دهزلکنازونه هد هسا
 كرولا ما هدنهیلعرا ملک ا تالاحصعبنالو !ندنسهمعبطر كتاب راح

 هیچ بها بواوا بس زنوتوادعو ضنب چیه

 < لا هيمو ع تعب جهدا ورد كننار رح یس هنسناسهطز و كب 2 دنل ال

 قئراهنبرزوا نور راشابانالعا لالا كن راتکلع همدان ماتم
 هلراقل سضاح لوس كب ید فرط یکیا ندنغیدلوا فرطرب فیل ات لاتحا

 هزاولاش معادل الخ هنسوب اول هزلکن اهح رک | توشلاقهب هلن اقم رکن کی

 ندنرلک دابا تاب هدتمواقم یاجهل اما مادقا ولاقت حا هد هتسیاراشکبلاغ
 كلود هننشا یک هبا تشن + یرح یرا ادتفا تایشا ید احراخ هعشد

 رومآمر هب هتسارد ندنر .Sal ,یتسبراکتاقر راکفا نالوا هدنتح ول هزلکنا

 ۳ ا ا دوو رک

 نالوبعوفو 3 ین هنسرب مد رول ۳ یدیشلوا سزسد هنلابسا

 هسنارف تشک و هلعلوا فظمو بلاع رلولاق رحاو مرهنم رازیلکنا هدنابرا

 ترج یدابهنب راهظاقارا دفارط هفیچا ندقیچاهرولاق رمانوجم|یلود

 .هتراج وهندا هدند . روک ذمروهجج هل تلو د هسنارف هل |قددص ی

 یرلتلودهلکت اوهسدارق ۲ هدو رانا هدروک دم مو بوم دا وا دوع هدهاعمرب راد

 هلبطق ارش تالا تنو اعم ییفادتو یظح هرکی دکر هسداراب اروهظ هبراحتهدنتی
 ۳ ارف یدنلو ااضما ید هما د معرب دنن هسلارف هل ارومج قر هلو قلعم 1

 ۱ نت ی ا



ET TOو  

 ما :رکسعاش مما نال وب هدقارطا هل رات؛اشنآهنرارزوا زد اقداصت

 a ق راقیح هب دقن ع اوق هقشبندن وب بودا رادتباهبافبا |

e 

 ر رادت الاب ۵ هناعایارجاهروک ذم رهش یس هلجقر هلوارت اندک الف

 احا ندنراجم عونرههلا هزلکنا ه2 در دلاق خ اسنالساهدنفحیرهش

 هدهروک گر هد راب دلبا هدهاعمو قاقنا هدیرلد ك ارد اني هب رلکج ەدى ۱

 | نیس یرارقوبشاتکل# "یعوع سلح نالوادفعنم هدرهش مان ایفلدالیف
 | لدع رهظمولماش یی راتناکشو قوقح كنب راریلکنااق مماهبا قیدصتو

 | بويل ايشا هنوکرب ندهرملکنا قد رط عب ربسو لهس لا نو ا قلو ا تیئاتحو
 . بولیباب ههانناس رپ رعشع یتفدلوا یتر وصینم كنلاسر اایشا ید نداش مما
 ا هلکنوب طقف رلیدت | قاشمودهعدن رز وارارف و تلمیالکو “لج

 ا انالار توا لاسراو دقت لاصط رج هثاارق هزلکنا
 : »راک دیس یش رب هقشپ ندتنتسب مس و ےل ض هل ندنرلت ءواطء نالوا هنیرانطولا

 | یراولاش ما نودارارصا هدن رلاوصا هسنایسالکو هزیاکنا رلر دلن !نالعا

 | نالواهلابناجاو هنلاسرا رکسسعهدان زاهدنوحما قع وق هتعاطا راد
 | ناکرااصوصخ و یشکق وجك هدهتلکنا ردشلرب ورارق هنعنمكش راتراجم

 | هب هطباض تح ها رکسعیالاینا رب سل اهاراهرّومرادر ول نالو!ثکلم

 | الصم ادم هدب وبلوتوط هل وب شيا رک بولوادناکفاو دام وق
  یٌیدندفرطرب و ه ربج هیفاک وف ندفرطرب لر هل ردنوکر کسعهحولتیاک
 اتوب شایدیلوا شفلوا هنارا هیقفرو هیلدع لوصا هللا تا دغاسم ضعب
 اهد هکر ٤ ار هيغل ولع ر دقو نایصع

 هنرهیدارولبپ هلوا نطنمنکیاهر ارش
۰ 

 هل راتبا نهب یغحهنلوادر كالا رعیراک دردنوک هلارق راولاش مما هسا

 و وساع ج راتبودناتبشس هتنلجهب . رح تام 4و هنعج ی :رگسعتکل#

 زوقط ناانکس وب كي هک هدنزوفطنوا كنناسینشب شف زوبیدب ك
 زکسعاش مالولپ رب زا ربلکنا هدرهش مان نوتسقل هدنلالخی 4 ریه

 وهم جی »سین نر تست -

 تب

 رنج

 ۱ طول رم برا

 اهاعامدیتسب رسیا دوسر دشنوارکو لعهدفرطرهرکو راد را "مرکص

 هوعتمدخ هلیشرتاسورکسع هبت مع یتردق تکل ره ندنفیدلوآ شمراص



۱۱۵ Fo 
E E ST os | 

 تادر او ماطر ییهدمهوكمر دتا عابتا هتنین اوف هلکن ایران و مه تويم شاپ

 | دلك عا مکحو یر یسطجتلکنا نحر طفیلاکن هور وک نم كلام نوعا قلوب |
 | هک هل وشردشلواببس هنلالفتسا هرج الاب و هل التخا كن هروک ذم كلام تشک

 | هروهلن ندنفرطیلاها هن رزواتنوب بولو ا داجنا یعسر دشاک لاغقا دنا |
 | زۆ كب هددسا شل وا اغلا هروک ذم تاموسر وشراقهداسفوهنتفراث!نالک .

 | شلتوف تاموسر ضوب هن رزوا یاجودغاکورولب هدنسهب ره هنسپ ناسکس ۱
 | هدرهشنوسو بود ار یهظ هداب ز ندیکلوا یتفل اتو تیاکش كقلخ هلغلوا |

  ۳91 ۱قلخ هدقدنلوا تر دابم هنسارحا كن هروک م لوصاندنف رط یرارومأم

 ارجاكنهروک ذم لوصاراب دا راد اه هلماعمءوس هلا موه هنن رزوا

 ناسکبس هلیساوارمشتنمینداوح یکج هلکرکسعندنناجاپ وروا نوعمر دتا
 ییینومسلاوئوقرب هدنرهش نوتسوب هرزوا قلوا بکس م ندنرالیکو رهش تا
 در رهش نابلوارکذ تیعجوبش هد هسیا شفلوا لیکشت تمججر لما هدهاعم

 | هجقاو فیلاکت کلا توپمقیچ هنادیم یروصتلالفتسا رعا قررا
 رکبص ندی اکیا ذش رژوا كوپ ةت اق راسلا اکشاواعدا هونهلع |
 لاقولیفندم هننسر و بوی هروهظ اهدهب , راحت را هدهسداشلردنوک |

 هلاعتسا منم كنسهعتماءلکن انحلصا بوک ت قو هلا لعصر عو تیاکشو ||
 هلکمرونک هصیفنولزمن یلیخندیلیخ هنتر هرتلکنا لاحوب یدلیا ادا |

 اغلا فیلاکنوتاموسر نانلوا مو ؛داس صا هت . رزوایزادکو زوس كراح |

 نکليدیشعلوا اش !هدامواکلابندندلوایشرب زایئأموس ربط نو وا |]
 ندنراقج هلوا شع |قردصت نمک كنو تنل راب لكنا یخدهلکنوب ل ولاقت رم
 اهدایتب رلکجهدن ا ماو ده دنرلق اسر ارق هیلرب دلافالماک هعضومتاعوسر هک ات

 هکاتقو بودا تدش بک هنوکن دنوک ت صم هلتروص وب زاب دليا نالعاو
 هدنرلفدنآ هرک د لاها ییاح یسلوج یک ر نالوا شک ندنه هن رهشنوتسوب

 را كنب سهشنوتس وب هدنس هب ریه دن رک ناسکسز و كس قلودهشلکنا ۳

 نوتسوبهرتلکن ایدلب اعنم جو رخو لوخ د كن هعټماو ايشا ع ونره بودن اع اسو |
 كمزتسوک لام هنب رار اس هلرسا جا هدب دش *هلماعمر هلهجووب هدنفحیرهش

 نالوایریآندنرارپ رپ هلباتیلموبهذمو دودح هقشپ ندنوپ بولواهدشلما |

 یفجملوا لصاح هده توفر وشراق هنسودنک هلیعاتجا هلراتکل م ماظرپ ||
 بولوا لر اشم هنعفانم رکیدکب یس هلج كر هر وعم نکل یهازاءهواجه



 . ده: اما یراهبتلوب بولىب هوا صالخەداناوب زونهندهب رح لاق هقشب
 : لاونمرب قرلواروبحت هغلوا کللاسهنکلسم كنول هسنارف یچدرلنا یدعش
 ۱ . گنولهیسور یسهلئسم اف رعاهلراتهجوب ردراشُ | رادتبا هطسوت قیاس
 مز هسلا هوقو ۆك پولوا سعات تنواعمو هلخادم هنس هلماغم نالوا هج رق

 ۳ هليا جار سا ندنرخم زانا هروا ندنن دل وو ۰ هدر راځ ر 5

 رییلدوک بات قعلوا توقد هنایصفت بنر

 ۱ € یلکشتكتنب روہج اقرا م
 : ادتبایما راینددنلوب لروهج نالیند اش ما تش لام نالا 9
 نس یا ناستطزوب زوتط هک هدنخم را ترد نام فشن د كم لدالیم

 ضع هدهفلتخمم ر اوت بونا واط ضو فشک ندنفرط لولا هدنس هب رڪش

 | ر کور كب نزوا قلوا یرفا كلاددعن نالکه عوفو یالوط ندبهذغ |
 | 2 لنا لقثرام دآقوحکب د ندنرالحم راس كنان ورواو لزدا ترجاهغ |
 : راتکلعندیاسأنو لکشنهدهروکذ م "یضاراردشلیا تیروم ببک ||

 | هنلکنابولوالثا هه نابتما ارش ضعبقرهلوا ی قرفندنر ربی رب ره |ا
 | ماکحا ید ارلشتلوپهدنتروصلقتسم هدنرهراداهدلاخیراهدلوا عبات هنتلود ||

 ۱ رع انب 2 نکا یرهبونق |

 ا و ا ر جا و عم یلاعا هدم ك ايشا | |

 . قفالتخاهذوتلکناو شک هتلوا كيلمتو طب وفت هرادسعک ریه و هژهناسوق

 | یا لیفان یراج هبیرغوط ندن تو هدنقح یو وبا یک

 ۳ ۱۱ قلا هتلختو

 ۱ درس لوارکتنمن کیلو ویزا یخ هتسودنک هد رار فس ضع یخو
 یراق دنواز راح ییعمكرانوب ندنعیدل واآسالت :و هش دخ ثعاب هنسودانک. ی ول
 لوا بورب ورارق هکغ داع بابت هنمکج تاتسا اجهرتلکن دلم ااا یب یلخادلالفتسا
 | تعداد و دس دت رح ضعب هتراجتو عبانص نالوا تلم تورث ناسا ہد رتا

 ضعب نالوا مزال هثب راودنک نوجا قعتوط هدنلاح جاستحهب هزلګت او قعات
Ey 
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 بولات ینا سیر یدید ردبب رفیلاعح ا قمرافیچ ق ۱
 كن راوعحهدکلپ ردلکد قیم هنر دصق صف یتاکرا دنوب كن هیلعتلود ۱

 ار ورو ا راکرادت ||
 یسلبا هزلکنا هدک دا لاوس یتنصخر هجر دو نهجو كنطسوت هرکص ||
 ذنس همانمهنت یقاوق لهن آ هراسدا ومو كا تغارف ند رق هيلع تلود |
 یدنفا سرهدکذلب ا ہدافا نب راکدتاطسوتهرزواقملوا |مظتناقسطن ۱
 ۱ كن هیلعتلودقجا ردفوقوم دف و اهدافاو ضرع هثلودرومایایلوآتیفیک |

 كتلود هسذارف نالو | یمیعص قدا دص ەد همزال داوم هلوتمو و یم دق تسود

 هدط سوت ك نول هسنارف یسعلی اهژلکنا هلکع د ردمزال کارش ا هدطسوت جد ]|

 یتغجیملوایضار كتول دیسورنکلردعوزحم یدبدیا لؤبق كقلود نکات
 یطسوت تروص كنولهرلکنا یدلرب و ماتخ هسلحمهلکع مالک متخوپد میم
 هعلاطمورکذ ت تشیک هلکعااضتقا كلر وباوجر هنسجلیا بولوا مولعم

 قاوق یلەنآو هجرایق بولوا مدق تباث هدندهع هبلع تلود «دقدنلوا
 یلوشكن هيلع تلود یطسوت كنول هلن ا هلیسهاقو كنطورش یراهحاصم
 قلب ی داشاب نادومق هدسلحم وب وقف و ااطعا هنسعیا ییاوج يیبدلوا

 یدتفاسسرواشا :نادومق نوک ی کج وا كن ها یدندنکیدلرب ورارگهرژوآ

 ۱ Da | هلتسعلیا هربلکنا هدنارسل>اس قاوق یه آ
 ةمالکی سلبا هزتلکنا ۳ هب یل یا روک م باوجنالوا رک رارق
 ایدز رارکت هلیسغل و شا طبض یی ر وول هیسور ںودیازاغآ

 هنفرط ےلود یسدارا كن هيلع تاود بابلانام ةياغ رلوا نکم یسهداعا
 یلعس 7 كنول هسدارف هکنوجو نوا روضق هدنرخو یعس بوئلوا هدافا
 سلحنوب هلکع د رووا ترغ جد هنح ورتكناردم ول طم كل هیلعتلود جد

 e اراظتتا ه اوج كج هلک ندمرلکن ۱ بولوپ ماتح هجو جد

 ردشلاق یقوفوم هرزوآ لاو كليد

 كن دن رق هدنزو قلهاوخ رح + 4 ا هساا رف و رندن دمر

 تلود یالکو قحتابولوا هدککا | جوز ییسرضم بلاطم نالوا محک رق

 ندنطسوت كنسسلیا هسنارف ندنراقدلوا ره ندلاحتقیمح زونههیلع
 ولدیسور هجرک اوربندنقورپ رول هتلکن امار دراشملوبهدنسن كمروک هدناف
 ندناعیاضیرلقدلوا راجودیالوط حس هدنهملع

 لک ۰
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 | سیرهر ؟صندقدناواناذیتسا هلضرع هنوب امهیاکرتیفیکندننیدلوا شلیا |

 فن «
 ل ما

 جرد اارکش ۶ یخ رات كنيدنفا مدا یلبلح #4روتلوارپ رڪ هدرب ز
 دار یی را كند: وا ماس قطصم ندشسردم ٭ اندا مع

 ۱ را نارحاک * ی 2 رات ك: ےدنفا فصاو ج خروم 3۴ دا ملک یدلحا

 .a دا رم ناطلس هللارع

 1 دم هب رقستاکرادت ضعب 7

 ۱۱| فاح را یراوس هلجزابولواشقلوا تشتهنکرادت دعنا ہدیہ رفدهع
 | لوطانا نالوا رومأم هلیعاعم|بوئاوارب رحعولبقرترفن كيب جوا لب هقارمشب
 هن هتسلسو اشاب دمت یتآدوبقرک د هرقاف اسیسّل او یی مورواشاپیدبعیسللاو
 ردشلروب عزو هرزوا قلوارش ز رکی هن رتیعهاشاب دج یلسود ار ومأم
 هرزوا كا ترص هاکندم داحاوفار طا هلتماقا دنا بسانمكنادع و

 1 ةننیعمو هبحوت ییاغوشانادغب هلترازو هنر هتسهدهعاشاب دجا یلب رخوا

 | هعطقنواونییعت یرصکب هدای رفن كی تردو یرکسعتلادایراوسرفن كی
 | ۵ هظفاحم ن ارطا هل هدراصبموطور دشفل و الاسرا هیفاک تام ۶# هلا بوط
 |  راصعوطو قاحو هلتر ازو هنر هنس هدهعاشاب دم نالسرا هرزوأ كليا تف د

 | كي جواو یرکسع تلاا یراوسرفن زویشب هنتیعم هبجوتلاب یخلغوبشاب
 ۱ لبعامس| ینلظف اح قتلى نار دشلردنوکب وط هعطق رکسوی رکان و
 1 ردشلر ویوط هعطد قلا هلو ام رفنكر هننیعم قره روس هلاحاهناشاب

 < یطسوت هنسهتسم بره كزلتلکنا
 | ندنف تر ےہ لود هب هبلعتلود بوردنوکرب یقت هعطق رب هب یلاع پاب یسچل ب اوتلکنا

 E می رقم ام هنسهدافا صوصخ ضعب

 ۱ کن هدقدنلوا تاقالم هلیسیچا+ |هلکنا هدنس هن ام > اس مق اوهذ همزابا اكنىدنفا

 ۱ هب راح هلبا تلود یکاو كردا ثحم ندنهاقتا كن دیسک ا نور یلدا
 قداص كن هيلع تلود یتاودهلکناو ر دلک د بسانمارظن هلاحو تفو كما
 هدودح ندنیفرطو رتشا كن طسوت نوجما نیباج حالصا هلفلوایتسود
 طب نالو خوقو یکر اخذو تام درادنورک رخ هرال بب رد

E 



 ید هو مست

 او اونابهم تاون ۳2 ا رو یس هیت وبان نر هدا * و ۲ و ۲

 هليا ضارتعا هنسهیلغ تمهوییسنالوامفاو كناشاپ دی لیلخهدهب رفس

 فالئاو هعاضا نیس لالا تس هدوهس ردقو یوزا الصا كناکرادنوت |
 ینفحاراردق و لاتخاررضه هیلعتاودو کر ح اعطقكنادعاو روشلوا ||

 ههاتناس تشنو نیعج كانيلوتسه هدع رقاک اذه عم یدلبا تراسعهعاعسا

 یار لر اب رفت یراک درب وی رد خدتنسکیاوقافتا هلباول هچګو قفیک |
 نسحهدنتح یساج ان ضازتعا هلب وب كن دنفا یطصمنکیاییولعم كنم ||
 هسلوا اعور ندلحرپ ادعا هتینطاقردشااتربح یرغتسم یساننالواییط ||
 سرت هدهطاسحم تقویح ردتمذٌدضب رفهناودناکراتیاعر هطابتحا حد ۱

 تماحزابتعاو تبغر هبهلاصممزاول هد هب راح ماکنهو را دتیاهرفسبابسا ||
 رذکیسابقرو ادعا هلا كن هيلع تلودوب ردندنس هریتعم لئاسم كن هملع ّ

 اند هدنن یلییهستو تشمت كن اهداف كنحلرکو ص رک ندنغیدلوا
 میهشلو تهادن ثعابقمل و ,دنافخهدنامزمیجیو ردن ددمزال ی و یضأح ۰

 درج نکیا هرزوا لاونع وب لاحردنمصب باب را برج یی داک هلو | تاع هصخ
 هیس هظح الم قلوا لوصح *هلسو هب هبت د ضارغا طب نالو O e همت

 یضارعا نابز هلن ا جاتنالاهیفعتامدقمقفاوم هنج ازم كماوعنانب رهاظضعب

 لاونمرپ هلال رع ندقل ادنهک هیلعءان ر داو هر وشو لقعناصمن كغ از ارد
 و ییالاقم "هصالح كندنفا فضاو ردشملقلاسوا هننناحمورضر ارت

 نهج هزا هدنلاح هجج و كناشاب دیج-لیلخ هرکصندنو قحابولوا هلهجو

 uk درا یا وسو ر یک دک

 طف ردلک د تاذر رای وتزوس ساب و بطر هل وا ءلکب بولو|ندنسالټع
 دوخ انو كنااب هستنا باج اتزادنصلدبت بولوا ندنن ارقا ك ناتا دج لیل

 مظعا ردص لات لیعاعمارک لا تفلاسنالوا یسادختک دن خاش اش
 بتسح خلوا رهاظ یراتفایل هترادص یجد كننتکناو رطاخدراو یرالوا

 | تل زاوجم خد یکی ادب بتا ید خشکبار ظعار دتضهن رشا ئ

 هلرازو اشا لیعاعماهیلاراشندنکیدلبادع تاک زال ین اروم ||
 یشفاواشقیدیهنمن اسم روم مینا مورشرا ی یدنفا ی طضمو ||

 ردن | قرد تف قی اوروي جد یه ور کناعوقو بو وا طابنتساندتارر عض ءب ۲

 6 دار ناطاس هدازهش تدالو 9 ٠
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gp O TYهلا لرعیدنفا نط ص ا  
 | نیمت Rk هرزواكع اترا هب ه6 روما صعد عفاو هدننناج مورض را

 1 برج هدیلاع ردص در یدنفا ی یرمح دخ باتکلا سر هس رب بولی روس

 ]| یاد یم هنقاضعم او تقال نالواراکر د جداا زو داور اوطا نالوا
 | بولوا لصفنمندقلا دخجکامدقم یخ د تساب ر دنسمیدنلوا بصن ییاعردص
 جاطا یفوتند ادعندندابععود هنس تنطلس مدح و هيلع تاودیاعد

 هیجوآ هب یدنفا دم ياد ناعلس یجد تالرعیف ولو هب یدنقا قطصم

 لزرع بس كندنفا یطضم هيلا راشم روک هنناكموح م فصاو یبنلق
 هدنسهینا تر ادص كن اش اب دمخ تزرع قبس ار دص یدنفا نطصموہشا هکر دوب

 | هدلاحیییدلوا لاکرب یناشو عفو هدماوعو صاوخ رظن بولل و رادزنفد

 | ندلویناتبماو شغلوالرع ندقارادرتفد هلیقوس یمانرف كناشاب دم تیرع

 1 يهل دوز رط هلی یناربمریم هبتر هنسهدهع بوتلو ا لاتثتسا یدوچو ید
 || یسادضک, مظعا EE RR نکب اشفلف یمن
 || هلربتعناع هصوصخو نوعا هظفاحم نب ردق تان هیلعتلودلاجر ۳1 و

 | نیت بسكب ولو اتلو درادکما هوب موب هک یدیشع | ترشابم همالک هلهچووب
 | || هصيقن بجوم هنلودو نید هکمادام ند هبنس تنطلس لاجر ندازاتماو .
 3 | قوا دیعبت ندنداعس هناتسآ هبا روهظ تلاخو عضورب رولوا ناش

 || والثوب ارز ردسصجار هپ هيلع تلود هن ییادزو ررضو ردلکد قبال
 || مزال یرادوجو هدشلود هکرولوا تقورب كناوذ نالوا ندنلود ناکرا

 . || تنطلستامدخر ارکت هلیبسح یراتراههونبفتو یراتیلباقو هکلم بولوا
 ۱ | طتسب وبدووئلوا هدا ندنرار ذیلدرمیدنو یأر هلبا مادا هددینس
 | | قرهلوارتیغت قباس ممصت بودا رأت ینهناصااخ تالکوب هلکتیا لاتم
 . || ید یسودنک ارخوم یدیشلردشک هیلب فب لبا هرداصم رادقمر کلا

 | كناشایدجت نك هلیلرع كناشاب ترع هد هسا شفلوا لرع ندقلا دنهک
 1 و ردمسانم هیک قلرادتفد هلغلوا ادهک ازرکع هدنس انا یرادص
 ]| هقشب ندکدتا فن موقوس ی یییدنفا طصم هيلا یوم هن هدقدتلوا
 . هدننحیدرب دنا بصنا ده ین :اهدک دش | اهجوت هب ودنک تر ادصیالاوهاج

 یس وب هدتمدخ هلت وط صولخ یشات ندکتیا !تعبس قیاصو فطلر دقوب

 ]| ردشغياراسنجا هتالاتم ضعب لومأم فالخ یدنفا نطبجم م نکیا لومأم

 ۲ ی هوش 1
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 ی قلود هیسور لصا او (هدام یجت ر ناسکس)
 هن راتعفنمو رک موسر تا راداعر هیس ور نداتراجم هدنکلام كن هبناعع
 هحرابف ندهیلعتلود مدو اندو نکیاردا هل واهم ییدرأس طبارشعجار

 هلسهدام یک اتانسهدهاعم همانحههنلو یس دام یر نوا تنسهمایندهع ||
 عت كلم نانلوا هدعاسم هداز هدنراتح هد هبناقع تلاع شخلوا دیهعت ||

 هبل اطم یشرب یرغند هات تاواسمرب هل ارلناو ندنعفانمو تایفاعم یراق دلو

 هیس ورراد هن ر لتر اچ هدنران ايا هیسور ید یرااافر هیلعتاود ندنکیدلیا
 یرغندهمان تاواسمرب هللا لام ناناوا هدعاسم دن رافح هدا ز هدنکلا#

 كلم نالوا بحا راسو ول هرتلکنا هدنکلاع هیسوز بویمهدنا اعدا یشرپ ||
 رهیلمااداینیع كناموسریراکدرب و هصبجومز هفرعت نالواررتمهددیسور ||

 < یییدلوا عارچ هلترازو كنسادمآ هن رخ ۱

 نالوایراب رهشروظنم هلیفلادنهک هنن زخ توک یضزوتطنوا كن هدعقلایذ ||
 . ندنولامهنیپام هیحونلاب صنم حم هنا هلترازو هبنر هنسهدمعاغالیعاعسا

 یدنلوابصذیسادنه هنن رخ اغا ی2 ینافا حاتفم ه رب بوئلوا جارخا
 هکر داوقنه هلمجوویبس تانسهلوا دیعبت ندتنطاسراوج كناغا لیعاعسا

 0 : ویفبوط البدت كناشابدیج لیلخ منع هدروک دم مول

 وک لوا نامه ینبم هنعارب او نالوا عداو هدقدقیح هنو اه روضح

 a لرو e ترازو ثعلخ هباغا لیعاعسا هدنوامه روضح

 هعوق وز اربغا هبت رع ضعب خد هدنفحاش ایدمجلیلخ ییالوطندنر ارصا ول
 هنرادص ماقم كناشاب دیج لیلخ هعکدقا هکنوج هلنا- شدلوا شاک || |

 ندنشدلوا شلو ع وقو یترغو یس ثطاسو كناغا لیعامسا هدنسلرونک | _

 هدنارب رک ضعب وی دزوناوا بن ندنسٌاروهظ لومأم سکعكنهیضقوب |
 ینج هللواناب هدر ز یرارصاکكمظعاردص یوارلایلع+دهعلار دشلروک
 3 و هدیصانممم رطش عطا تولو ایس ةیعاد قاقزنسا هلهحو

 ۱ 0 عا اضتفا چلو ضا رعد 5 ردناغهلوا

 36 یلدبت تار هاغیلادنهآ مظعاردص



 المل اروتسد r EE تایفاعم هلجیراقداوا
 هماندهع نانوارکذ .دماندهعوگا هچرک او بولوا طو رشم
 یتسدفسبا شخلوا جر د هبت رم یراقدلوا عجار هننراجت هیسوز یرادقمرپ

 هما دهع نانلو | رک ذ نوعععن كنسااعر هیسور نیمی نیت دهعن نيٽ وذ

 عن تن اعرو تا ید یر اسکای نالوا یس املوا حجژد هدلحموب
 ردنم هدنسةماندهع نالوا هلاولکیدنو هملعتاود كد یلعءان رارد |

 كل هماندهعنالوا لا یلعتاودهنت>كنلهسنارفیولنهسیاراوذاومهنره 1

 [۲ ۱ اهم یمن هیسور هلدسحیرلغل وا صیصخت 7 ۱

 ین اریاتپ وعصوعناومولردرپ هنسارجا كنةماندهع نالوا هلیتلود هیسور 9
 هیلبا نه هسکر هو هب هلچ 0

 ورد او رلاشاب نادمقو راپلاو هلج E شع )
 كالذکویناکس كنهماعع ثلود ا قالطالا ىلعو اردو دا

 . نیزسکقنا تارا هصیقن ولردرب ار دسور هلْطاب نالوا ندش دره

 ۱ :یرلتمذٌهبجاو كعاارجاو اقای هما دهعوش االماکو اماتو روصفالب و

 ابغا دادفتسا مدع دوخان و تلاع هنسارحا سوکر رڪصاو هلوا

 نراسا + هربع قزەنلوا لع هج هل وب بوئلس مو یصاع هسلا ردا

 3 هوا ارجا یسارجرمخأتالب

 هما دهعوشا یجدنیتدهعتهنینلودكاذنک ( هدام یجتزوفط شغب )
 زاشاب ورلیلاو ناثلوب هد هننامعتالامو ردنا دهعت یب راما تکرح ریاغم ۱

 وبا راسوتر ومآمراسوراطباضوراتستمو زمدوب وو یسانما رکو رایضاقو ۱
 هةدوخاب و الوو ندنیفرط رک او زاهیلیاتکرحو عضو ریافم هب هماندهع 3

 سا طقم كن هماندهعوشا هساروا واردا مس هل اهدیجشرین هسوک ر

 ااذکو هنلوا ببدآت ندنراطباض دوخاب و ندنراسولسنوف یراالافر هیسور

 او كلتش سلما هبسور نعلاونو یتساناعرو دن ڪک یجدیلع تلود

 :دعب یرادقم 7 ردنااضتقاو ارظن هنناضورعم كنب راسولسنوق
 دبادهقت ییکحهدا ماها هنصوصخ كمردتا بیدا: فوق هولا لیصح

 قلسوذ نالوا هنتح هیلعتلود یخدیلود ةيسور  (هدام یجتاسکس )
 هنساناعر كن هیلعتاو دهدنران ال هیسور هل هدامزبشا هد ام راهظا نصوص

 ن ا راحت نیف رطو هدلاےرهراد هن راتراجتروماو

EUR 



 ۱ قاطتسا هدیاب وب هدن ,ETON هک تبان ۳7 زوا هسیا رول

 و | هدر ا هند رس بویتاوق وارد 4 ۱

 ندرناو هدنس هاج هیسوردوخاب ویر ندنسانامر هیسور (دادیدردشق
 هدقدنلوار ابخا هنظباص كنکلع بودا تمهد رب رخآ دوخاب و لق هب

 سولسنوق قحا یرهدامهوکوب یاطباضر اسو یرایضاق كن اک تا 1
 هصوصخ وب ندنرلو رط در هسا هدرن ره سولسوق دوخا و یو و ۱ ۱

 هدنعوقو كناعوقو هنوک وا و راهرو هدنس ههجاوم كنیراهدآ نانلوا روم ۱

 هکر دب ولطمندنرکیدکب كن دهعتم نوه قوا تناصر هنلادعاماتو الماک ۱
 هلهابثنا ةنسهوا تقدو تاسنحا هلتاواسم ةنلصفو صع كن هدامآ

 )هیلبا تراظنْ
 ِ ۲ نایب نالوارادیاپو کیس هدننیب نیلود (هدام یصتشب شخ )|
 لاج>الا عدعیلاعت هنع نانا ناو لزازت نب رف كتافاضمو

 هفوحرا ثداوح عل مقاوفالح هدرانقو ضصعبهد هسلا مور ردف هنر

 ندنغردلوا بجوم یی راشحوتو تدنما مدع كنب راجت نیفرط بودنآنوکت
 بسانهر بحوم ی راتشخو عافدلاک زر مر اجت هب هد رنه ةدهاعموبشا

 هدراهماندهع ضب هکر وئلوا ا نایب هلهجووشءان هنکیدلک مزال تبر د كطرش
 راکرد هدننی دیلعتاود هل تاو د هيسور یاعت هللا ذاع هرزو ایی ذلواروط سه

 2 اذنك ا«كنیبناح هسب ارول وا قامشو هععاخلدبقافوو هلاسمنالوا

 | ايشاو هعتم اهلد هتدمیآقلا :E e 2 راتهضاخ خوفو یراناعر نیتلود ندا

 | دوعهنلخا دیدودح كن رلنطو ةغلاالب هل رالام هلجو هتخورفیب راکلعو
 | تنواعمند ااضتقاو هنلو تاتو نیم ان ندننف رطبونلق نوذآم هنفا ارصناو

 هيل واروصوزب و ندنسناح هدنرتیاجو

  هملعتاودهدنلام لیهست ترا كنسااعر نیفرط (  هدام یا شش ۳

 هما دنندودح سآر كن هیسور نوح الیهسن نسهر او هبناکكنيناچ

 , كنب راتحارتساو تا مزاولو تعرس بابسا كنب رالازبمو رلقالوا ندیآ
 ودنک تالدکیاود هیسور یصوصخ وب رد ادهعت یتسافبا

 رولوادهتمیساجا ۱
 ۱ ا اڭىس هما :دهع هجرانیف هچر 8 ( هام ی مدد د شا



 رص E و تدمر
 جا بویر وک درب یزیغر روو عفاوقلروب عاهسارار ؟:یوعد |ا ۱ 2 ]
 ۳ ناو یراالاعر هیسور هجر دقت وب ینیدنلواهلواقهرزوا كلروک هدیلاع | ۱ ۱ 0 4

 وک یی رابچرش لدکو دوخابوبوراو هعرش روضح ةلاصا راتلوا | ۰_۰
 :دکمادامسیاردیایوعوهنب رزوا یماعر هیسور یراداعر هیلعتاود و ۱ ۱

 ر وا عاتسا دف دل !یرلمالعاندن اف رط ماکحد قحا وتادنسهب لو و

 قلعتم هبهسور دوخا و كرجاترب ول هیسور ( هدام یییزوتطشها) ۱

 ام ی WE 0 د قدم ا اهلا

 هناهد زا دل وا لیفکه ن ودد بویملو ا یوعدولردر هش رزوا كنسا اناعر

 ةيقلو| اذآ قاردر هئ . راودنک بوی وا ربهع یرواو فیقو هله جورب ۱
 تالا كنول هسنارف نوهعفن انب راح نز | دعت رک | ( هدام یی شمت )

 : دراج هسلارد ااضتفا تع | بصق رالال د وللام قرلک دلبالاغا هددناعع

 ؟ا راتفدخ هسا رولوا ندنتلم هزرهرلالد قح هللوا مادتساو ناتا
 توی اوا تیز او ضا رد هل هح ورب هت زاودنکه دئسا رحا

 : هیتلوارخوا اردرت

 ادنهسا رالالد یدندنتلم دوهب اشتساالب و ندنام هنره یرابش هبسورو
 ّ الدنانل وا رگ وا هلوا طونم هث , راهش امیآ ار یراد انا هسا زرلب د تعا

 8 ندنراغلخ هلم هناتسهب قخ لدنک هسا رارولوا ذره دوخانو در
 7 همه واعدا یشرب ۳

 کو ولوا ر ک نالوا نک اس هد باک تلا ( هدامیح رش )
 ۲ .هیه وا هملا طم هن رج یدراهسا ندهرترهنر ھ ندن راداعر هیسور

 ,ه وا و لتق هد یر یر .كنم زار هيسور نک ( ( دامین !شعب )
 . نهدام یراسولسنوف دوخا سجایا هسور هسیارولوا عقاو یراداسذ رخآ
 عود ارج | یمکح هنس اضتتم یرادعاوقونیناوق نوروک

۱ : 

 هللا تعدامو هلخادم درفرب ج ندنناطباض

 7 او لاق دایی یاو ۱ ؛( هدام ىج تواس )



HF 
 یرلیچلبا نالوایقم هد هیلعتلود EE ا فر

 نزوا یدغاوقو نیناوقكن هیسور بوروک ی نب راوغذ یراسولسنوق دوخا و
 تعلاسم واردرب ند هسی رب جه هشرالبا کح ینساضتقمو لصف
 هيلو ا تفلاخو
 هددیلعرد رلاوعد نالوا هداز ند هجا كن ترد ( هدام یجشدرد ا

 رادیماوا عاما هدرا رخ آبونلوا عاما

 لکو ندنراسجم رک ندنساناعر كن ةيلعتلود ( هداه یجش شنا

 بولا یذغاک هسجاوپ شخلوا ریرخت هنب ززوا واهیسور كنبرب ندربأس
 یکیدملیالوبق یب هح وپ یعدآ نالوا عباتاکادوخادوول هیسور نانلوارکذوب ۱

 ندمدآنردنوک یب دل و بویملوا رابجا هنسادا عرش ببسالپ هدربدقت

 یرایچءا هیسورو هنلا دغاکرپ رشم یتغیدنلوالوبق نوجما قمآوا هبلاطم
 هنصوصخ كمردنا ادا یتسهق.ا كراع وب نالوا لوبقع یراسولسنوقو
 ۱ را هبلبالاغا ب رترادتفا

 بودا دارم تع رع هلحشرخآ یرب ندنراجت هیسوو ( هدام يتلا شعلا ) ۱

 تسنام هنتم نعهلیسهناهب كمر دتا ادا ننو د هسیارر ووا لیکو سولسنوق |

 یجندر د شمل كن هماندهعوش اا وعد نالوا هدایزند ها كب تردو هیغلوا ۱

 ردنلوا عامسا هدیلاعناو د هرزوا کیدلرب ورارق هدنسهدام
 یزراسو ناطباضو یرامدآ همکح كن هیلعتلود ( هدام ید شغلا)

 تجاحرپ و رادسیلنا لوخد ارج هب هناخرپ نالوانوکسم ندنساناعر هیسور

 ناثلوپ سولسنوق دوخابو هنسچلیا هیسور مدقم هسردبا سم همیظع
 نییعت هصوصخ و ندنرافرط هدسعب بولب رب و رخ هشولسنوق هدرالحم

 هسرارولواعقاونالخ كلوب رک او هلراو هش رال هلی رامدآ قجهنلوا
 یتیراملوا بیدأت ههساضتعم دش كنبناوق یراندبا تکرحذتفالخ
 ۱ زد ادّهعن هیلعتلود

 راوعد نالوا انتی روا اس هلبساناعر دیسور ( هدامیجتزکس شعلا ) ۱

 هینوامامیاتسارارکت هرکصندقدناوا طق هب !ثعح ولصف اعرش زن هعفذرپ

 || رخ هنسعلیا هیسور فسا ردا اضتقا قنلوا صدق ید هعفدرب رک او"

 ینای ولیصفت هلفارطا كن ةدامندنفرط كس ولسن وق دوخ اب ون نمسکمرب 7

 ۳ بویر واااو دلع یعدمو یعد من زسلکلک 1

X% ۱4 
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 گی زار ور کاور ەیلباراضحا هعرمشروضحرخ تالببویغ | لامعتسا

ED 
 ندراناص روق روب نم یناطیاضو یو  eینماتلوا ذخا

 هلهوجو دنب راصوصخ قماملا دیتسنانلوب بب رق هب هعلف صوصخاب و .
 تموکح نالو ناطیاضوءالووهلوایراتم بجا او كن مادقاویعس 2

 .نانلوارک ذ هسیارونل وا ازارپاررض هنن راناعر هبسور ندراناصروق هدنعقاوم

 ۵و اروبحم دنن كرر هلج شف | تان ندای ناطباضو تالو ۱

 ) برغ سابارطو ساوتۆرا نو یر ندنراداعر هٍسور ( هدامی 3 1 شه
 روئلوا قاقرتساو یبسیسب رب ندرانوب بود قداصت 9 یرلفاحوا . ۱

 یلاهدوخ اد و یس هنیفس تنم ران دبسورراناص روقنانلوارک ذ دوخا ودسلا . 1

 لاجتا یی رادنقانالوا هدنرزوا كراقاجوا نانلوارک ذهیلعتلودهسدازرولا |
 قیر هنیفسشّل وا ذخاو صیلخ یب رااامر هیسور شقلواریسا هلهجووپ هلبا |
 رولوا دهعتم هكا دادرتسای ب ریش و لاوماو £
 ) کیا شیلا  ub 4اناس نعشد كن هیلع تلود دوخأ و ران ا ۱

 هیتسور هدناب وب ه دنرلکدلبا ارجا قلناص وق هنلحاوس یکلام شک |

 دیک مزالیشرب ندنرلودنکو ردرب بویهلوا هدیجتر یراجتو یراسولسنوق

 .قلوا ولعم هکر هلراناصروفرولواریعترب دناب زا نوعتما كنیناحنکل 1

 ندنراف رط ناطباص ندا تموکح ندنفادلوا یضتقم یرربیم نوجا |

 هی راطروپ اسب هدنراکداک هیات هبل لود یر هنیفسولق جواو ناصروق |
 نیناوفیاضتقم هنبرافح بوئلوا صعقتورظذ هلبتقو هنبرادغاکرو زمین |
 ید یرلسولسنوف ةسسور هک هلبا طرشوب نکل هننوا تکرحولع هرزوا ۱
 هيام تلود تودنا صحت هلا تک یییافس هلج ندا دراوت هلا یغاربپ 1

 را راوی هیمور هل ارانوب ومذفا هنناطباض ۱۳

 او رولب هلوا ثروم ینشنما كنیبناج ارب رح دوخابو اهافش هدنراش

e ۱ را هیلبا هرباختو :رک اذم ییابسا راس و 

 ر ةیسور ندا تراجم هد هنا تلاع ( هدام ی >وا شعلا) ۱

 اب وب بولو عقا او عازل , ر ندنزاج همسوررک | کا هک ردشلر وزارفهجهل وب 1

 ییاوعد هثدلوارضاح یناجرت هیسوریضاق هسیاروئلوا تیاکش هب یضاق
 د هاك هسیارونل و لوغشم هدشرا مضرب رضتآیراناجرکاو هلباعاتسا ۱

 ءوس قس هلیسو ردلک درضاح یرانامجرت خدیزاباعر هیسورو هوا ربخأ

 1 کرب 7



 +۱ ۳ ۷ ق

 هک دوو مزول قلهرش هن روا نوجا يززز و تک |

 لقن لرجنو موزوا نانلوارک ذ ندنرافرط ناطباض راسو اهدوب وو یاب |
 یفأوا هبلاطم شیشخ و مسرولردرب نوجولوو
 هنهیلع كرلسولسنوق نالوا قم نوجما تراج روما ( هدام جندب یللا )

 مهم یب رواو بويعا ذخا یب راودنک هسنا رواواردبا یوعدا ۱
 ندنداعءلا كن همان دهع وش ارک او هث وآهداقا هب هملعتلودیرلاوعد بويا ۱

 روئلوازاربا یعاوانالوا ریافم هماظنوبشا بولوپ رودص هرکصدوخاب ولوا
 هیساضتتم كنهدام وبشا هدصوصخوب و راهئاوا رت بویهلوالع هسیا

 ا وا
 كنبسەفناط یتارصن اس یرار جاتو یراسولسنوق هسور (هدام ی رکسیللا)
 هسارولوا یساضر كنيفرطرکآ هدقدلوا یراعازت هل رارجاتو یراسولسلوق
 رل هلی هروک یی زاوعد ةدناب یسعلیا هیسور نالوا میم هد هیناغش تلود

 رایضاقو ندنرایلاو كن هيناشع تلود كنب راوعد ید قرط یکیا رک او
 كيناب یی انالواهدهعزانم هسیارلوابلاط هنسار وکن دنا کوراطباضو
 بويع ارج هلوروفغسم هل محور رار اسو رلبلاونانلوار 3 د3.دلوا یرلاضر ۱

 ز هيلا هلخادم هنن راروما

 هیس ور هنسکرب جه "هد هيلع تل اود كلام ( هداعیبجشزومط یللا )

 زاس ولیسینوق یب راخاصم ودنک یر 13 تكنهيلع تلود هدنجاخ نیحو
 رهدنا هرک اذم هلن راناجرت كج هل ردنوک ندنفرط

 كل اناصروق یراقابیوا برغم یب ر هنیفسیمور هداب رد( هداقیجشمتلا)
 یراکاذلی هلواز ادنارکللراناصر وقنانوارک دو نوع !تنایصندنراطلست |

 نوا كنا تاج ندنزاهدیجمر یی راراجتو نب راسولسنوق ةیسورهدران

 "لب مالک الاممامهاو مات تق د هبلعتلود هتصوصخ ی راغ [تنایصو تباج
 .ةرهعلفو هرلنامل نالواقلعتم ه هیلعتلودو ردا دهعت ییکجهدنا تراظن

 و ۱

 ىج وطو یشابیحمات نن ول یهو هدک دلردنوکر شدت وا دوش و ۱

 . بوبتیابج هراضحا ہرا همکح ةلاصا نکیآراو یراناجیرت نی راسولسسذوق

 اقرا و ین ناسولملنوق بن ور ناظبانض زاس و اسان و راپلاو هی #۱

“gg -بیو سس  O 
 9 ت 5 ت و ر و



 هیت ید

eا  

 || رالوا فاعم بویغاوا هبلاطم مسر ولردرب رتاسو جاب ندابشا یراکدرونک

 ا هلا نانلوا تباعر نوح یرااناجر هیسور ( هدام یر ىللار) ]

a a DI SEو سم زا یا  NE aار  a a o kn Aرخ  

py < POP EAPO ANE AR RS AR I 

 نا و یراناجرو Lara تاود ميسور («دام جلا ىللا) |

 هكنخاریب سچا نالوا ر هد هیلعتاود نواز : اهظا خغلتسو ٩

 رولوا هداداضر دفلوا

 ۱ كن .رلودنکب رکو نوا دده رک یرایل یا هبسو ر( هدامیصزوفطقرف )
 | توجد وخذ تابورشمو تالوک أم عاوناو تاشورفمو تاسوبلم

 نالوا هدنتمدخ کلن راسولسنوقو كن رلیسلیا هیسور ( هدام یکتا )

 ۱ واوا ست هسیفرع فیلاکت راسو ندییاصق مسرو ۳
 روا اسوقاعم ندراتلک

 ۱ نالوا هدنتمدخ كن راس واسوقو تلی هبسور هللا تلاتو

 ۱ زاها عتقم ید رلمدآ ریاسورناججرت
 ۱ .یسهدامیجر نوا كنسهماندهع هی انق ی اود هیسور (هدام یهکیا یللا )

 | نوهنراجت روماكن هیسورو هم رالحمیجج كن هيناهکتالام هرزوا یماضتقم
 .هدهداموشا هیلعتاود هلغلوا حكما تصٍرلس ولسلوق هرلرب یراک دلد

 ۱ هسنا رفنالوندفناوط ناثلواهدعاسم هدا زو تسودو یرلسولس وق هیسور

 ۱ یراقحوجار هنن راودنک جد هد رااع ینیدغلوت یراسولسدوف هز ناو

 ۱ ردنا دهعت نب راتچاوا منت هلبا تازاتماو تالاسم هلماب نالوا
 ۲ یدک یرالک و سولشوف و سولسنوف هد هناعش كلام ( هدام یعجوایلا)

Eناطباضر راسو رلیضافو رالاو هککد ین و . |[ 

 || نوع هطظفاعیرهناخ یراقدلوان ات دام ا

 || رلیشابهطوا ی رلیعخاسب نانلوار 5 بولا دن رلثاب یرابعگاسا یرلکدتسا

 ۱ واردرب ندراروبم هدیاب وب رتول تودا تیام صو ت اج راطراض اسو

 رآ هيلا هبااطم ماعلاو فیلکن

 ۱ ۱ | راس برو رلناجرت و یرلسواسد وق هيس ور ( هدام ىش ىلا (

 ارج د ندهرشطو بوقیص رش هدنرلوا نوجما یراذورصم یدنک
 و a هوا تنام ولر درب ندنف رط هریک ملیت هن رای دنک بوروتک



 و ۱
 و و
 كن هيلع تلود نکا نک هنکلاغ كلودرب نایلوا سود دوخاب و نالوا ||

 لاح وېل واهر داصم یر هنیفس هیسور هدر دقت یرلقدلوا فداصمهشافس ||

 رک ذرباضم ءطرشوب رک او راهنلوا هیلخت یرالیس هل رلمداو تالیمحو ||

 هب ودنک اماتیخدیسایشاو هنلوا هيلع یلیس هسدا روتلواذخایرب راتاو ا |
 هوا در.

 هیسورنائلوب هدننورد یس هنیفس نمش درب هیلعتلود ( هدام یم چواقرق )-
 تراج روما بوبلوا دنن برحو یتکج هیت اهر داص یلاوما كن راجت
 ردنا دهعد یکتا زسا ید یی راودنک هدربدقت یراودنلوب نوجا

 ۳ راد او عن هتک كنيبناج هنساناعر كنت ود ( هدام یجدردقرف (

 ی ردعتما هرزوایشدشوار ارفو لوقندنفرط هلکلرب وتصخر هکمرونک"

 هنلاعنسا را هناخ نوح |قلوا نکا سو مانتو رالح بس ان نوح اظفحو عضو

 هدننس یرانافر كنيبناح یروماریدم كنيفرط نالوادهعتمو راهاوا نوذآم |

 تادنس یرلکدلىا دّمعو هدقع كنتادنس راعلساو راجا رلنرو راهناخ |

 هن اعر مدع كطارشوشا توت ماعهاو تراظد هنساشن | كن راهلواقمو ۱

 دیلبا هلماعم نسح یارجاو تناعا هلهجوره هيا روئلوا تیاکش راد
 هدنکلام ةينافع هیلعتلودو هنقح یماناعر كن دیلعتلودیلودهیسور هح ول
 ۱ ردرلشعا دهعت هنتح یراج هبسور ندا نک

 تلودو نده ردنکساو ندرمزا ی زاباعر هسور ( هدام یعشب قرف )

 یس:وھهد نع و رپ ور رحندنسهرب اس لح ادعام ند هينيط طو ك هیلع ۱

 نوذأم هکعا لقن هنتکلم هبسور تعثام الب بودا انشا تب ز نغورو
 یدنلوا هوا یرللوا

 مدنکلام تای نود :ی زاناعر هبسور تانک ( هداه ىجا قرد )

 یرلکدلیدو جارخاو ارتش ارلنوکو یموم لابو رانا تو هبنپ هتشرو ماخ هبلپ
 رل هل هزوتک هرللحم

 وشابواوا نوذآمدنس اتشا ك هویمهلوفم وب رباسوقدنفو مزواورمع | بّولک

 لیمح هرکصندنراکدلیا اداب راکرک مسز هرزوا یماضتقم كن هماندهع
 ۵+ .هلوا تعئاع ولردرب هنی :القنو

 نوک ند افسراح ناب رو هدزتلا یارب هس ور ( هدام یحشر کم و )زد ۱

 . یافسهیسور هدرلتوو یترنک كنویم هد هنا الاغ ( دام ی هد قرق )۰

۱ 



 ا ٩ "ی 3

 دن اس هبسور ی 7 ) 20 یک زار

 و هنس لبا هیسور راطباضرباس دوخابورایلاو نالوا رومم هراصتسا
 ۱ ره صوصح ران وب بودن ار بخ هتسولباوق هد راک نانلوب یسواسدوف

 زا وارک د هدرا نايل وب یینولسنوق هیسورور هیلب بنای هنیفسنالوا بسانم

 بوئلواراجا هل راضرنس> كنب رابحاص دوخا و كني رانادوبق راهنیفس
 هناوا ادا هش روذنکر خآنالب هرزوا یساضتق ترج | نائلوا هلواتعو

 ینافس كنو هيس ور تاود هدکدلب | سم تحاحر هل وب و

 وصخا و شم اهل واراج ساو یاب اراشا دیش دخلوا هلواقم هل راضر نسح
eاد تیم رام نالو | شهلوا لیمح هلا او  

 ردینلوا
 u نالوا رح os هدامیعزونطزوتوا )

 ی اس هل ااپشاو هر ات ةا دوحاب هل اریاخذ یس هنیس

 | قداصت هنن زا هایفس كن هنگ تلودنا ک اردا لقن هتکلغرب نالوا

 یتسهلوج دوخا و ی یس هنیفسول د رروتوک ر ,اخذوایش او هعتما هنشد هسیار ا
 3 رهن ایسا ید یرلمدآ نالوا هدننوردیویغ اذخا

 | هب راح هلباتاودرب رخآ یس رب كنندهعتم نیل ودوبشا ( هدامیصقرف )
 ۳ رابعا هاب زد یاشفو تامهم هکعادامیراءاجر كن ن رب لوا هدفدل وا هرزوا

 ۳ ek و ربجو وتس و ا تالآوناوهو بّوط ردرانوبابشاقح هلیشالکآ

 ۱ درکوکو هلچرهوکو  تورابو لیتفویشاطقهجو 2 نوشروفو هاکو

 هنیفس اد عورک او تالکنشفو ینالوق جلفو حلقو یقرازعو خرزو
 اهلوارک  هدلحوب و هلو انثتسار ادق م نالوا مزال هنسهظف اح تان راءدآو

 و ادع ندنلسف هتف نامهموهب رح راخذو تامهءاشا

 دنتوزد یرلهنیفس كنساامر هیلعتاود هلوقموب هسلواذخا هدهار یانثا

 هم وا ۳ بوشلواذخا یرااعر هیسورندب| تمدخ

 کد تودیع سم 0 قرف)



 و #
 كن هنیفسرب ه هبلعتاودرک !بوئوااطعایرا هنیقسنذا هرز ا یشیدنواناب ۱

Eدسلا رواوا ضرام ههشرب هنخادلوا  

 نکل رولوا هداداضر هنس ههلق وب كنس ذقناط كن هنیشش هنوک ر,قلود هیسور

 هن ايش او هعتما ر وا لوجه دنیا نانلوا رکد هرزوا یغبدئلوا نان هدالاب

 هننادوو كن و ف بووا ترک هلا طابتحا لاک هدیاب ول و هیلنفوط

 هاصم هلب از هلقوب .دوهبهنوکو باضببوینلوا ضب رعت ولرذر هزبجاصو

 هیفلوا ثار ارتب وعص هننراجم دیک نالوا طورشم هدنس هماندهع |
 ندنرارکدو كلام كن هملع تلود نامه كالذک  «دام یحدرد زوتوا) م

 هنتح راهنیفس هلوتموا كجەدىا یارمهئاو دوع هننراناع هیسور لب ارو رح ح

 كن نلمدآ دوخا كنس هفت اط هنس توئلوا تب ,اعر + هعوق رج "هدعاه جد

 هیلوا ملات هب هلش وب ولردرب رخآ یربغ .ندنسملقوب

 تلود ندنتکلم هبسور را ەس نالوار و رکا ( هدام یش زوتوا ) ۲

 بولوالوج لب اتالوک ا اد نوا تر ونک هک اس نایلو میان هب هیلع |

 دسلارردب (لقن تالوک هور اخذ هنتکلم هیسور ندکلانانلوارکد دوخاب و

 نانلوارکد راهیلوا ندراتکلم نالوا هدنم * بز ها تاودهکیا دام ۲

 ماظن هل وک رب ج ندنرلکدع | فیقوت هدنلحرب چدن هن اععتاودرا هدف

 یسهدام یخشرب زوتوا كن. هماندهع تراس وبشا بویلوا  عب راب هب هیکسلم ۱

 را هیلی اروبعورو رح ندنزاغوب هینیطتطسف هرزوا تیتسب رس ا ۱
 قلود هیسور ٌهلیاعم هن رادهعنوشا كل هبلعتلود ( هدام یکتا زوتوا) ۱

 هیسورعفاو هدنناج ءایسرح نوجازاربا نیر ار كنغلتسود هیسور جدا

 یتسارتشا كر اخذنالوایراموزا راسو هطنح هلبا هقلطم یاهم رب ندنرانامل

 دنن لودنکو ییکحهدیا زب وج هنساامز كن هبلعتلو د لقت هب هینیطتطسقو ||

 لج هنطاسبنا كن رثترابت هدنکلام هسور بوغا تعنام ولردرپ هدا و

 ردناذعو یکعهدا لاعا ی هنکم لا سو
 ناب ندای ركن هینانعللا«یزاباعرهیلعتلود (هدامیحدم زوتوا) |

 e كنپادوبق دوخابو تنبخاص هنیفس یب راهعتما نوح ا لفت

 واردرب هنن رودنک هدن راک دليا لیمح هننب اتس هیسور هلا لاونمنانلواهلواقمو

 . كن هنیفس اھا نترجا نانلوا هلواقم یرارحأتسم رهیغسو هيوا نعناع
 ۱ RR RNS ا



 !دروک ذم نیافس هبلعتاودو هبقبااضتفای_مخآنو یراملفوب هلهحووب
 راد رهرولن هنلو الوم ام ندقلتسود نال وا مک سمان نیتلودلا نوه روح

 3 . رولوا دهعت ید کج هدنا ااو ارجا یرلنلوهس

 | رقلواربت هناتیدمو هدیفسرح ندنکلام هیسور ( هدامیجنر زوتوا )
 1 || ییافسراجت هیس ور a E EK ندرکد یا ناتثوا رک ذو « هرز د

 1 | نافسو قماعر دلا دن هست رب و كمال ااعدا مسرولردرپ ورک ندنزهلوج

 ا >| یب رهلوج هدر مه او هد ه.نط:ذطس3 هدنرارو مكن هم وق رح

 ۴ 2 دهعت هيلع و , راصوصخ 4

 ۱ قوالب a دیر تد افتد ندا 0 رع

 ۱ ند هزات الام نند كال ذكر ولو ادیهعتم E راخەلۈانوذاڭەكىنارس
 1 WE eg هایسرح ها لوخد ندنزاغو "دیفسرح
 ۱ یسهیاهبیور ید ندنر هنیفس نالوا هدنتلا یغاریپ هیسورو كج هدا

 [ 1 یی نذا 0 ا . ززفد قج هوا ا 2 هلی دصت

 MR نی شر هلی لص 0

 لب هیموز نیمی اوج دور دز ی

 ۱۲ لک دا



CD َ ا 
 نوا كلروتکه تکلم هبسورتاذکو تحمل ی 8

 طف نداشاو هعتما قحهئلوا لم محک هننافس هبسور هد هی طاطسق ا

 هیلاطم هنسنر یرغ ندناموسر نال روا هد هناندنهع ویا

 ۰ ردنا دهعت قفج هوا
 یبحا ِ كن هيلع تلود یزاناعر هیسور . (مدام ىج زوقط یرکب)
 خر اودوالثم ىزلەقناطهژلکناو هسذازب 9 ی دلی |هدعاسم هدان ز هش رلقح وا

 هعتما یرلکحهرونوکد بولا ندنکلام هبلعتلودو یرلکحمروتک هنکلام

 یراکجهروتوک هنکلام هیسور یراناعر هیلعتلودو كمرب و جو هدزوب نوچ اشاو
 عبا كفناوط نالوا تسود راس نوح راهعتما یرلکج هزوتک بولا ندناو
 كعد مدنرلناهل هیسور نع كناموسر نالواناقم هدراهفرعت یراقدلوا
 رارفو لوقندنیفرط هدنسهدام یحیی ر کب كن همان دهعوشا هحرک یصوضخ

 هدالاب هدنکلا# كندناج یراءاعر كنیفرط ها هلجو نکل بولواشلوا
 ۷ یراتربافم هبئالع دنسوشا ناناواهدعاسم هدابز هن راتحو تسود روک ذم
 ۱ ۱ زا هیلبا تعیاتمو تباعر هدزاهجرد نایلوا
 ۳ دانا هد هجرانیق یسذنترد شع زو ید كب (هدام یجتزوتوا )

 سقز ول ید کلی و هدنسهدام یر نوا كنس همان دهع هخاضمنالواریذب
 كنس همان د هع میدن "ناتلوا دمع هدننوکی هاو | كتا 1 ترام یسهتسزوفط

 | هینیطتطسق ییافس راحت هاب نالوا هدنتلا یغاریب هیسور هدنسهدام یا
 هرزوآ ثیلست سس ۰ رک در ندرکدقآو هرکد قآ ندرک هرف ۳1

 هدنسهدام یکتا نانلوارکد كن :هروک ذم "هدهاعم هنب و یرالیا روبعورو رح ٣

 یا تسود كن هيلع تلود یرامحو تاثیه كرا هنیفس نانلوارکذوبشا

 ه را هدیفسول هزتلکناو هسنارفنالواندفن اوط یکی دلب | هدعاسم هدا ز هن راق

 | یناهنانالخ هنوکره هدناب وب یشانندقلواطورمشم یصیصختو نیمتاسابق
 نانلوارکذ هنیعب یرلتنیهنیکد هکوس ندکحوک یی افسر اجت هیسورنوجاعفد
 وبشاودسأت ینیرالوالئام هنناّتیه یتیافسراجت تانفناوط هزلکناو هسنارف

 ریدفتو نیبعت ییهلوج یرافج هلوا لمعمو بوئلوا رارقو لوق هد هداه
 دوخاب و هلک تلہ قتلا نوا کوب لاو كس جوک اكن هموق م نیافس نوا
 كس لا یعرکب اسایق هننزو كن هیشور رونلواریبعت طوب هکراطنق كيب نکس

 هدهداموبش | ر-اشلرپ ورارق یرالوا لمح” یهلوج رولوا علب هطوب زویترد

۳ E ۱۳ F* 
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 ینیدناو E ندنرلنع 24 هعتما | رظد هن هقر ه نائلواهلواتم رک او

۱ +۹ ۹ E 

 رواوا دهعنم هو تلود ی کج ھما ۸

 وا یاتشم و یا هیدور ( هدام یعشب کر

 رک د د کصذدقدلا ییسهرک دذ ادا هرزواداتعم بودا ادا یسرجوا هدزول

 ین كن هبناعم كلام یولتوط ربتعم هدقدنلوا زار |یسهرکذ نادا نانلوا

 هیلو ااعدا مسر زرکمندنراو دنک هلهجووپ الر توک ناما دن

 بلط مسرهدایز ندحوآ هدزول مداو ف ندنساناعر هیسور هسلارولوار ھاط

 كما لیدبت هلا لب مت نالوانکم یی هفرعت ناشاوارک ذ نوحما قمانلوا

 دا رایشاو هعتم|یرلکد درونکی راج e .وررونل وادعو ند هبلعتلود

 ندنفرطهسهک هدنراکدلبادا رم كم تخورف هنن , رایضع؛ ندنساباحركن هيلع

 تنام و عازن هل سهناهد ردرآ و سة صوص طورشوزقاةحسا| هنس اتش | مرب

 ۱ لقتسمامایهدناب وب ۳ هیسور ندا ترا * یدک ام ك هبلعتاود نویعلوا

 ا او ضرعن را رکتحشولراذانصاا هل نالوا سوب ول وا تسبرسو

eروا ا لل دیسورو یراج هبسور ) هدام ىلا  

 . نوا رزو میسدوشن یرلکح هروتوک بولاو یرلکج:روتک هب هبناعع كلام
 e وا نی رادومن ۱ ۳ مر ولردرپ

 9# ۱ نا هملوا رابحا

 ادبر رانورغیراکدووتک یرااعز و دام یجب : یر کی (

 ۳ بت تک کلر ا نیر

 o را ةیملوا هدیحرو رابجا
 9 هیسور ناشلوا ارتشالرکو تخورف اگر هدام یحرکش از

 اناطند هیلق ثلود یلودهیسور ین رلتیف اعمندهبردصم میر كنساشاو

 فاعمیران ااسایق هناشاو هعاماقلعتمهب ول هسلارذ هيلع تلودءاس هنکب دارا

 e a : رالوا قام ند رنانا وار ا



VY ۱ 
 نا TT ارو دکلمه اتم اب هتح

 دیق دننالصم كر دیک و هنن رفد راک ک هلا نالوا هد راز هیلعتلود

 تیاعر لاو لاسرا نی رتروص مش كن هفرعتنانلوارکد نوما قم والیت ملو
 ندحجورخوجولوایشاو هعتما نالوا شاملو ارکد هد هفرعتنانلوارک ذو یس وا
 هسلت ی: راهالیاذخا واعدا هدا ز ندحوا هدزوب ه رز و ایرانی یماتعا رک

 ندنر هیقبقحتوق هایش او هعتماشمامنلوار کو هد هکر عد ینانما لرکوهیلنا

 هدزو دنس هن رب هح ا دون یراجتهبسور دنر اک دلنادا رعكتیا دقتاپم هدا ز

 یرانامر هیسوروراهلوالقتسم هکمرب وننعتاناتشاو هعتفاهرزوایاسخ چ وا

 كالامهرزو| كمروشكه نکلاغ هیس ورندراقت رطرب اسدوخاب وندنلوګ هایسرحم

 اشا یرجخ نوجما رخ یرلکدلبا انشا هددنشسره دوخاب و هدهبل«تلود
 ددرت وارد رب بودا اداینعنز هرزوا یاس جواهدز وبهدلح یراکدلبا

 لونا اکتشاف دلا هنر دادا نالکزال ینهن دات ن زەسەغلو |

 را + بیلوا روب هکمرب و مر ولر درب ریاسو همزتپ دنر ارو رع ندنرغ یزاغوب
 هلل وا نداتاعز یک آیرلهدوب وو یرایک رک راهب رج عفاو هددیتسرگ و

 دی لوم ةلاالب ید هسبا هدنس هرابعیور رک | یراهرکذت كرر وقسم
 نوا لعو راتتها
 هدنران املك هلع تلو د هرز وا ید دنلوا هلو اعم ید تااذک ( (هدام یعکیایمرکی )
 ۱ نالواهدانردبلو بوللا یم كن رلعاتم هیسورنانلوا هیلخت نوجا عب

 اب وب و هسملوا بلط موسر ندهعتما نالوا هرزوا كلروتک هدالب رخآ

 دیش بولیروتک نوسصلجامع اعم ثكنهموق مهعتما بوي وا تعتام ولردرپ
 هنلوا اداییسز هدرالقعب هوا

  <Fهشفرو یب اتصف نالوا ثدخ ندنراتامز هنوز ( دا 4 واز ۱

 ندهنیفسرب رهو بویغلوا هبلاطم فیل اکنرولوا هيم ی وققاسب وجاب و
 هيلا هدانز ندهجا زو چ وا نوھ ر تالتمالس"

 هیبسور كرانلو| قلعتم هب هیسرو كثب راجت هیسور ( هدام یجتدز دیمزکی )۰
 لب رلتمالوودنکب ولا ندهبن ان کالا ٤و یراکحهروتک هب هنافعکالاهندنکلا#

 ینلر وموزوا باح جوا هدزوب طقفیموسر كنابشاو هعتمایرلکعبمر یتک
 هد همان دهعوبشا ءاش هنکي دلرب و رارق هد دامیر کت ؛ روطنمهدالابیساهب

 یراکدبروتکب وله راعالورکصتدنراکدلیا ادا یوسرنانلوا صیصخت ۱



 Eg ی ات ی اه
 نوا كم 1 E وامدزوب هلو اندنراتسود یعدق كن a ود | ۱
 هجوبواوا مقاوهدلوبف ربح یرااجر هل راع | اعدتساق ولو ا !یقاحا هنب رادان ۱ ۱ ۱

 || ادا تی راکرکو هیملوا بلط هدایز ندجوا هدزوب ندنراودنکهرژواحورمشم |
 ۱ . هه o رج هل ا دوعن نالوا یراج هډ هیلع بلود كلاب هد راک دابا

 | روطسم و در هیملوا هدیجار هلیماط دان زوناصعت بوتا!ءهرزوا لاومم یتیدنلا

 || كن هبناکتالامراسورصمو باح یجدهدنسهمان دهعهرتلکنا كلذکو بولوا
 || شلا هکلهتالپراتاک هدنتلا یغاربب هرلکناو یراجت ةرفلکنا نانلوب هدنرلودلب
 || ییاسح حواهدز و قحا ار ظن هنب راني كنب . راهعتهاقیاسلایناکبودبا شرب و

 ]| هنکلامهیبرتاذکو ردررگوید رهبمرب و هج ازب هدابزبورب ونک ک هرزوا

 .هراهفرعت نانلوا نالعا هدهیسور يساناعر هیلعتلود كج هروتوک هعتما 1 1

 | یراکدرب وكفاوطتسود نانلواهدعاسمهدایز ندنتلودهیسور هلل تعیاتم

 راهر ونيك اموسر

 a ندا نراحت کام كن هیلعتلود ( هدام یر یر )

 | یرلکدروتک هنکلام هیلعتلودندنکلاملودرناسدوخا ونک لا هیسور

 ]| هعتما یراک دردنوکبولآ هنکلام ةيسور ندکلام كن هيلعتاود كلاذكو
 ۱ دن وا ا رم هحبرک یرامرب ولر < مسرجواهدزوب قا نوح اایشاو
 || نالوا لمح یوقو هد نی انهاور اج هدنصوصحخ رب دقت یتتوف كن اش او هعتما نکل

 ۱ هنن راجتهیسورهد هیلعتاود تلامنیوحا كع اقرطرب یی هعزانم توکان ره

 كن هفرعترب هرزوا قلوط هیع رم "هدعاق دنالایلاونزا دعب هنسانماهلرکو

 ]| تلودفرط هیارجا یتهط كن هموق رم ةفرعتءانب هنکیدنروک مزال یهظن
 || شاب ندنفرط یسلیا هیسورواغا دجشحاما هناتسآ رک نیما ند هيلع

 ]| اهل !یبوم هموقرم هفرعت بونلفرؤم امین ازپ هومن كن واسیونرداب د یناچرت
 || كيندنفرط هلا یمومنیماو ےظنت امانو هرزوا هجو يبطق هل راذفرغم

 | كنه وسع جرات یتعب ینوک یجزوقط كللاوشهام یسهنسیلا نابستطزوب

 ربهغو اضما نون یھ فالوب |هام یس هنس یبا ناسکسزوب یدبكب

 | لوبف ید ندهبلع تاود ینوک یر نوا تللاوشهام نانلوارک ذ بونلوا
 || كن هفرعت نانلوا رک دهبلعتلود تاذ ییعءانم ۴# ردشلرب و هنس لا هبسورو

 | یجدعفدو هلغلوا شمر و هنسجلء | هبسور هدنفولوا یتتروصرب هب لومم
 | بس ندا ناو قیدصت امام ین هموق نم ةفرعت هلا هدام وشا

e 
KAAS a تم نوت 1 ١ E ۶ 



 ۱ ناثوار و كنسااعر هبسوروزل هیلواروبحت ەن اد اهدنلڪګر رخ انوا دیک 1

KAF 
TT ١ 

  ۱۰رخآدوخاندنکلام دبسور هعوقرمراجو را هیلبار ایجاهدسادا هب رورم هعوتم

 هنن رااګ یاس كن هيلع تلودو هراتکلعییا نانلوا رک ذندنکلام لود

 هعف درب قحاوهرزو اییاسححواهدزو 8 كنايشاو هعنمایراکحوروتک

 | نانلوارک ذ كلذک و  بورپ و هرالتیراکدلبا تخورف نب رلهعوقرمهعتما
  ۱هد رفنم هدهاعم وشآ ن دنس هراسلاع ك هلعتل و دو ندنتموق رم نیتکل ملر جات

 بول انوجمالقن هن رلتکلم لودرخادوخاب هنکلام هیسور هرزوا یساضتقع

 هرزواییاسححواهدز وب هعودرب قحا نکر ک كنایشاو هعتما یرلکجهروت وک

 ه هدعاقوماظنویشا 0 ادآ هلک یرلکدلیا ارش ایت را هموق رم هعتما

 ندروفسموکرب و شلوا عارنخاو مسرولر درب ةسیارولوا لب دیم هنرهرپافم
 یسهرک دنا داد راد هدلکیراک دلبا ادایکرک تولوا عونم لیصح و هبلاطم

 ا هرک دنادا كج هلب رب و هن راودنک هلوتموببولیرپ و
 هل توط ربتعم هدئعفاوم عج

 ) هلبسهدام یګ رب نوا كنسهماندهع دطاصم هملعتلود ( هدام یه رکی

 كنساناعر ر هیسور هدنکلاعودنک هبسهدام ی ملا اكنسهدهاعمقا وقیهنسآ او

e a هزلکن به 

  ۱و ا  Eكمال با هما اطم یا یرع 1

 یراداعر هبس وز هکیدئلوا هل و اعم هلهحووشهدهداموشا ءان هنغلدل وا دهعتم

 هعتم|ندنکلاغ ك هیلعتلودوهدن راک در وت وک ا شاو هعتما هنکلام هيلع تلود

 كنب رادشاطهریلکناو هسارفنالوارک ذهدن راک درونک هنتکلم هبسور بولاایش او

 هیس ور هلو امولعمو * اهر وجو اهدزوب نعي بود | اد | نع كت اموسر یراک دراو

 | تح كن هيلع تلود در هرکصندک د لبا ادا کرک م وسر دعفدرب نیاقسراخ

 هدا زىۆسرىرلكجەرب وهرزواقلواییبعكت ام وسر نالي ر, وند هفناطیکیا
 نیتفناطقح هلو | س ایف هرخآ یا هلو ا نمورصحالب هب ول هیسور نوجگ|قیدصت |
 جرد هلحموب یرکذ لایا داوم كن زل هما دهعنالوا هلا هيلع تلو د كنم وقر |

 یراک دروتک هن هيلع تلو د تاع یراجت هسنارفهدنس هماند مع هسنار فار زرونلوا

 نکل بور وشب هدزوب نیکد هناو ندع دق ندهعتما یرلکدروتوک بولاو

| ۳ ea ee: 



 2 د ا هز Te 7 E EL ارد E و

 . یراباعر هبس ور یتاناعرو ۳ هج نائل وا ارحا هنب رلقح كلم نم اتسم اس

 8 ۱ هنلوا

 ۱ هیناشع كلام رايك نالوا ةدنتلا یغاریپ هیسوز ( ؛دام یجزکس نوا )
 . هن لودنک هلی ردجقا بوئلوا لوبق هناتسوذ هدنرلفدراو هنب را هلکسا ||

 . ندنفرط ةسوک هنلقنوعب و اتشا یتا ورشمو تالوک أم هلج لاب نالوا مزال
 . ندرودنک هبدهو مسرولردرب نوح ا یرلتنوذأم هنوکو بویفلواتعنام

 هناتسود ا یراک هنا تلود كاذكه يلوا ةبلاطم .

 1 . تلود یخ دیس هفئاط نور تاواسلاب والثمرلن وب هاب هتکیدلک هل وام دعا

 | رک و نانلوارک د كرك هیلعتاود هلفلوابحاو قفل واراتعاهدنکلام هیلع |

 ۱ : هل ااكرذک رولوادهعتم هلبا هدام وبشآ یتسلیا تبعرو ارجا ید هنټح
 ۲ . ناشلوا هدعاسم و تسود هداز هدندنع كاتلود هس ور هد کلم هیسور

 ۲ تام ید هنفح تنساناعر هلع تلود تالاسم یزلقدلوا e كد

 £ یاتکلع لۈدراسدۈخانوفتكلاغ هیسور ندنکل ام هیلع تلو دو هنکلاح

 : ا و ر اواز روپاپ دند نیمی رافدلوا

 رای لرکو ندنتکلم 1 المدرب هر

 ا بدیع تلود درک و ی رلکحهروتک هنکلاع هملع تلود نت لود

 كنابث اوهعتما یرلکجهروت هک نکلام لود[ اسو هنتکلمةيسوز ولان دکلام
 ۳۳۵5 بروخورورم:رعصندقد یراکرک مس رهدلحر و هعفدرپ

 هك

 : ندرلن دیاذخا هسیاروللا كرک مسر ررکم ینارجات را کذ یرایک رک
 ١ : ندراروفسم راغ هماطنویشار کاو رلذشیا رج هنوروفسر اجت هلس ةیلاطم

 ندادفب صوصخا رد ادرهب ورک ندرازدناذخا هسیارونلال رک مسرررکم
 رال اض E را هدعاوقو ماظل هلج هدنراتکلع قالفاو

 1 4 ما 3

 ا ین ورشمو تالوک ام هاب نالوامزال هن لودنک ب 0

 ۱ اس اودند نکنم وروارتاسدوخ ابو ندنکلاع هیسور (هدامیعشزوق نا

 .یراعر هیسور یراجتو یسالعر هيسورنالک بوراو ارب نو اتر جرم

 ١ 1 درفر و E هالو ۳ بود



 | راهیلباراهظا یخ دی رابآتعلتسوديواسمرب لثام هال و ی +

 یرایک كنج كن هبسور هنتح یرلیک كن هيلع تلود ةرزوا هجو لثام اکوب ۱

 هدنراف داصت نیح ییاطیاصو یراهدنیبریاس نالواهدّتلا یارب و 1

 كا تیاعر هب هلماعم هنوک هن هبنقجتلنم راهنیفس هيسور هيلع تاود پود

 را یادت هیلع لود ي هلماعج وللموا يد رانا هس دج اده ۱

 زدیلیا ارجا
 لاو ین ران« ( دام بت نوا
 پولوا قداصمهنب راهنیفسرتاسو هنن راهغردقو هن راک كلکی نالوا قلعتم ||

 لب تعرمب ىلا دنصاض مب نکیاهدنتینكت !ارجایتموسر مارک !نالواداتم |
 یراق دمر او هننبیرلیک كلکی كن هیلع تلود هلی یمالوا نک لیا اا رک د |

 هدهاشمیسا اچ کرانا مزالنوعیس ابا كتداعنالواداتعمهدربذقت |
 یرهنس كلکب كن هناعع تلود ندنس هنیفس را دیسور هلرب یتیدنلوا ۱

 نر فتا ود هچور E رخ ان یسلک هن رزوا

 دهمنینج هنلواتباعر هرزواهچو وب هنّقح ینیافسراجت كن هبنانتلودیخد |
 ازد هیسور هلا هدرا هلکسا نالوا قلعتم + ودنک هیلع تلودو روثوا [

 یراحالمو لادنصو یک هب | فیقوت هل هناهب ولر ذر یرا هنیفسنالوا هدنتلا ۱
 ندنقیفوت رل هنیفسنالوا لو هلا هعتماصصوصح اب و ردیادععتیتغجهیلا |

 فیقوت کک رب یرپ هب اعلا ندنیفرط یان ند تلو | کم ی ترت روض یلکرب

 یرلناداوق یرهنیفسكلکی كن هیاعتلودو یدنلوا هلواقمهرزوا ا |
 دی رپ رز هلکسا دنا تل یرادلوا قم نوح راتراجم یراباعر هی

 لقکیسا رجاندرلمدآو تا j ی © دیسور هدیرلف دراو

 فید وته افکر ادم ندن اطباض دن رانا نوح اقمالوبعوف ةوهدیجترواردر نالوا ِ

  كنسانعر هیسورو بویر اقبج هب ارق یرلم داو تارفننانلوارکذ ن نمک کا

 | عضو هم رق یراباعر هیسور رایلبا عضو راقالوف نوما قینما كانی رام و
 . یاطباضهرقریاسو یرا ظفاحلدالب و عالقنالوا هدانردبل هدک دلیامدق |
 .ءاتپ هثب راقدناوا تکر حو عضو رب اغم هطرشوب رادار دک یر لو یر ۱

 تالذکو  هناوا بدن هلت دشراتل وا مهتم قبتحلا دعب شیک هدقدناوا تیاکش
 نیس نالوا مس هد هبلعتلود هلتلود هیسور ندنساناعر هیسور ۱

 هو رزرو يارحا كنکرحو عضو وارد ریاخ» هتافاصمو تالاوم |



 موی فیس

۱1 

 تفسیر ارج یار یخ تود ( دام یمنجوا نوا) ۱

 ایت Derey تر 5

eدیو. دوم  

 1 | .دنعوقو اضقو تالا و 3 نارطقو تفزو ۳ لاذ دی ا بونلوا تناعاو

 رومار دم مدقم نونا یرااقبا تع رع نیزمسقلوا یلع كنديلع تلود

 دنن رابدنک ندنفرطیسجلیا هبسور هق دلو! بلطبولب رب ورخ ند هیلعلود
 هبسور هتیعت بولب رب ورارقهرزوآ كمالرب و یدغاک رو مق نالوا مزالهدیابوب
 یرلتر ات یارحا هدرزرهش نالوا هدناخآد كن هناتتتموکح یجدیراناعر

 بول و یا ملاص مند هيلع تل اودیرلنأم رف نالوا مزال هن راودنک نوعا

 ساقلا ندنسحلنا كنتلود هيسور هحکهاضتقم لراهدام وبا هيلع تلود

 ا عا كن راتکل# هلع تلود یرلسول سوفو یتساطعا هددنوا
 ۱ 0 یکتا سرب و هک دخا بلط ندتناطباضو
 نر هنیفسدوخا و یرانادوش كس رلیک هیسور 0 د

 | | كنةيلعتلود هدقدلوا مزالكميا رممتنو قلخل و ناقلق ۾ ییرایک یرلبحاص

 ۱ | مژال هتوروفسم ندنرافر ط ناظواض هدنرلناعو هدرا هعلقو هدنررهش ها

 ۱ | تمئام دنسلرب وهلا فا كن رادقمتالاو هلعونارطقو تف زو اینا

 | ذیسور ۶ ءاضق ک او هنلوا تو ید هدناکما هحرد یرغ ندنخج هیملوا

 ۳ رکن ندنااضتقا نوح ایر هج هسداردابنرت تفآ هنناودا كنسهنیفس

 ۱ ن اعر هشورهدباب و تولوا نود سس تن دنرکرت اسورلنکلب و
 | هدهلکسارپ راهنیفتس نالوا هدنشلا یارب کت هیسورو هیفلوا بلط هی ده
 | هدنراعا ندنرافرطزر ادب رو راطباضرتاسورللسلعوراد تم هدرلقدت و

 | بوینلوا فیقوت هلیسهناهب تلا لیصح سوکر ب و هب رجندرایوب نانلوب
 ۱ و د اورروتک و مهار ةنلاالب

 هلت ر ویلا فلاالپ لدتسارکو راک و رکشل مزال دنب ربه كن هنیفس

 کلن كن هیناغعتلود یی اغنى اجتدوخ اب یرابک تان ذیسور (هدافیعش!نوا)
 ان ریک كنج و اشا ناد ورق هدزراقدلواقداصم دننءافسراسدوخاد و هنیرابک

 ا یادموانس ك راهنیفنم هیلعتاودو اسو هتف فو یرلکبیردکحو یرلنادومق

 | ید تلقا تشب ندنرلکجهتیا فیقوت ین افسونی راک هسور نانلوارکذ
 | تتلو نیب ور هیقیابلطارادهندئراب دنک ها هناهبهنوکر جم بویمرب و



 نا
 ندنناناعر هیسور ندا تراجت هدنکلام هيلع تاود ( ناب یکنوا 3 ۱

 یسولسنوق هسور تغیدلوا ندنساناعر دیسورعقاولاروفسمربسا وتوبریمارب | ۱
 ندنفرط سواسنوف نوعا قلو | ص هلیفا ر طا ییفیک ءلروتسم هسدارد !ناس

 هباعر هنسامل الروب ره سولسدوق هدعب وراضحا 4 هیلعرد هلمدآنانلوا لکو ت

 هسدارونل وب ندنساامر هبناع تاو د ید هدنکلام هیسور تااذکو هنلوا ےلست

 نکل راهنلواذر ه هیلع تلودةفلاعالب هرکصندک دلباناسیب همزال لئالد

 شما الوبق یاد نالوا بلغا هدرلتکلم یراقدنلوب هکرلهسوک لوش طف ||
 كااعو هملبااضتقا یذر كلرانلوا شا لوبقو رل هلوادر ندنیفرط بولوا ||
 جارخندنرودنکه سارولوارداتماقاندنماناعر هیسور ن زادعب هدهیناقع ||

 رولوادهعتم هیلعتلود هنسماملوا بلطوکرب و روئلواربیعت
 یرکسعیرخ و یراهغردقویراک كن هیلع تلود ( هدام یس نوا)
 یراک كلکب كنهیسور تلاذکو هدنرافدلوا فداصتم هنیرلیک هیسورهدابرد
 دک د لیاداصت هنب رایک كن هیلعتلود هدان رد یرارکسعیرح ویززاسو

 مزال یرالواهرزواهابننا هنسماعا بیترت ررضو ناب ز واردرپ هتساناعر نیفرط ||

 یضتتم یتسارجا ید كنب ران آینلتسودرب یواسمندنیفرط هتشپ ندنکی لک
 رلرمرپ وه دهرب هنساناعر هيلع تلو دهل رت دار | نسحیراباعر هبسوررک اوهوا ||

 یرایشر لصاط او باوئاو تاوداندنراودنکب ویملوا هدیحشرهدباب ون هسا |

 هبدهولردرب نذنماناعر هيلعتلود یخدیراناعر هیسورهنمعب و هيلا ارج ||

 را دیلبا بلط
 یرلیک نالک هدنتلا یغاربهیسوز ه ذیناشع كلام  (هدام یصکیانوا )
 یی رلفا رصناودوع ها هلماک تننم او كل تنایصو تباجو لوبق یر هنیسو
 روللا شرب ندن رايش اوتاودارک او رونلوا دهعت ند هيلع تلوذ كاب وجت

 ن دنفح هنلواماتهاویبسنالواهدناکما هجر د هنسلرب دلوب كنایشاو ل رام دا هسا |

 ند بنر هنره كرانلوا سالاد هنوکوبهرزوا هجو ینج هنلوا نربغ یربغ
 یسهب روطارءاتلود هیسور هل ناب و هنلواارجایرلارجنوسلوا هسدا رواوا

 یرایک كن هيلع تلود كجەدىك پولک هن راد هیسور كنهدهعوشا خد

 نالواهدناکما چر د كن راایشاوتاوداندفرطرب وی امر هنقحیراهنیفسو

 یدال وا١ دیر هنوکر هنسایامر هيلع تاودیخد ندفرطرب و هلص ینتنما
  رولوا دهعتم هکع | تفد هنصوصخ ||

 < ۱؟
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 بادو زمنیتسیرسدنکلام هبسور یمالاعر كنەيلع تلود تالذکرولوا
 ۱ راهلوا متعم

 اد نوبد دم هد هناعع كالا یرب ندنساراعر هس ور رک آ(هدام یصرکس)

 رخآ هلهج ور ت ونلوا هبلاطم ندنال وا ولجر و تاذلاب یسادا كنود

 شمالوا لینک هی ولجروب یرخآ هکمادامو هیلواخداندنساناعر هیسوررب
 هوا هبلاطم ندمسهک .نالواولجروب قجنا بوبقلوا توعد هب هکش لوا
 ةئلوا هلماعم هح هب وب دزوح یساناعر دیلع تلود هدنکلام هیسور كاذک و

 ۸ هلعادم هسیکرب مه سایش اولاوما هدقدلوا د رم یرب ندننایاعر هیسور

 یتاکوزتم هسیارولو اد رجزمسدصاورک او حلسف هش رلیص اونسکع ا تراسج
 ۳ یه تولب ر وهناما هنن راب رهشمه هل تطاسو تنسولسدوق هیسور

 ۱ ازم هام هه ور وتلا ولرو ر واال ا تب و
 اء تلود یرلس ولسلوفو یرلناجرتو را دل ورا( قو یحشزوتط)

 ,دقدلوا مفاو یر هیعرش رومار راسوتلانکو ت تراجتوارشو عب هلساناعر
 هسیارولوا عهاوعازب زر هدهب نود | ليجد وتار ب راهو اقمار تىن

 ا : هلو لصف راصوصخ نالوا همش عزانم هنوکو ها یلبت ییساصتعم

 كن رب ندنسار مر سوز هسک ر نایلوا یسهمعرش تادنسولئالدهنوک وب

 زالوا هلتماقا روز دهاش نجا هسا رولوا یدصتم هب اوعدرب ةنهباع

 تاذکر هبن وا عانجا رااغدا ربافم هقح بویملوا زب وج تار وزت هنوکوب
 كنب رپ ندنزاا اعر هیسور هلیسسادوس تك ا بلج ةا ةسيك ر رکا
 هنوکوب هن رزوا یسانطر هیسور هسلاردن | تاکشوید یدشاعش هنرزوا

 ۲سیم ؟رخآدوخاب وینو درک و هنلوا منم یسیدصت كتا اک 4 ا
 هیس هر رب رخآ نایلوا یلیفک بولوا هانکی هدصوصخو هساارولوا ب
 هلع تاودو هیلریدتنا هدیجعر ولردرب و ضیرعت هوجولا نم اهجو تب

 ۳ اورا ارق هدهدامو هک هنرهنوصتنما كنسابامر هیس ور ند: ات راجت هدنکلام

 هپ تیل ود ندا درا هدنرابدهیسور ندنفرط قاودهسور تاواسل اب هسلا

 ۱ وه ادنا كتب وفصور دره هن ران اجت یارجابولبتوط یر هنفحیمایاعر
 5 هراس تادعهتو یراهلواقم نالوا عقاو هلیساداقر هیسور راد هر اجرا

 1 لوا ۳ لصف یرلعازن قجهلوبعوقو هدنرانب بونلوا لیجست



۲ ۷ > 
 راک ورشا یاد كالنک بواب زی ودهزال تاعا ند راسو راک اک را
 ناو زا نیوتس را ر ی و 0 سور باا ح

 قلا هاتر د ا روا و ور يصر نالوا لار فرا ندهنوطرذو

 نالوا هدزاضو تاخا هرلنا ناطیاض راسو رلرضاقو رلبلاو هتشکا روشلوا

 ملسو در ةفلاالب هرلنآ یرایشاو لاوما هلماب نالوپ صالخ ندهنینس
 كلکب ودنکه کرونلوادهعت خدندنفرط نود هیسور هر الا تالذک رهیلبا ۱

 ویشا هنفخیماداعروتناعا هنن رلهنیفس كن هیلعتاود ندرباسوندنر هنیفس

 هنلوا تاعا رم هراص وضخ نالو رارف هدلنقح یساناعر ةسور هد هداف ۱

 هتاارشود هنلحاوس ةبناعک تله دیرا هنیفسا دیسورءهاضقرک ۱(هدام یصصشب) ۱

 ب . ىل های نالوا هدزاضفو یسارا | كثب رالاوما ندنفرط هیلعتاود

 لح ضیا لور بؤنلوا تن اعا نالوا مزال کار هدنصوص> یر |

 یلوا هکمادام ند هعتما نانلوا لیمحت هن هنیفسرخآ نوجا لقن هدوصقم

 دیسور هلن الاب و هیلو هبلاطموکر ب و هنوکرب و مسر واردرپ را هیغو|عبپ هدام
 بوبا رغوا هباضقعع ون ر یر ندنرایکو لنا ر ک هکر ومل وادنهعنندنفرط اود
 تلود قالظالا ىلع بونلوا تناعا هلهوجو ةنسیا رولوا ریذپانف دوخا و
 ماها نالوا مزال هدنلاع هنوکوب هئمح یتایامر ندا تراش كن هیلع
 هنلوا لا

 كن هیلعتاود یماناعر هرسور هلجقالطالا یعورائاجنرتوراجت (هدامیمه)
 7 بوک بور ور و ار واب هزوا ترامب ر

 دارنا اهن و تاک ولو بویلنوتیلا نا سس نا

 دم وز هکر دا دعو هتساباعر هبلعتلود ید یتلودهیشور هلن الاب ورا هيمو ا

 بوزاوهرزوا تیتسب سمارجم و ار نوچ رانر اجر وماوشرپ و شیلا هدنکلام
 جیم هدهار یاثا ادالادعر هرزوا ی ۵ رعد هبسور یی رلکر ک مصر تولک

 راهیعلوا نفیقوت هدلحرب

 نالوا بم صع راغ هن رلت دارا نسح یراح هبس ور ) هدامیجیدب)

 دو انویشاقب| تخوف اش ودختما ارگ ور اتک شوارب رتانبدوخا هفاتصا |

 یک هیع ارانحا ینهروفسمراجم هيلع تلود هدنص وصد كليا ارتا ندرلنا



 لام قب وا بلعا هدخ الو ی دلوا یلاطهثکم ارا رار

 .در لاحرد هسلا رک ارمصتت هلی سورو لوبق ییالساند هدهیمالسا

 ادالادمب یقیهحنم هدراش نانلوار کډ ىا رٺيڌر اىي قاف وا

 2 راه رعوقبرا هنیفسو ییب رلیک و هنسازشا هسیارولواولءزال هن راودنک هنره
 . هعبابم یرباضذنالوا مزال نو رايو و نوح راتشدعمو ەك تفالفوربیعآ

 هل رالقتسمیأر قرهیفلوا قییضتوتفلاخولر درب هدروکذعلحو هنر
 ةدهاعموبشا هدرالشیرافدناود نکل رلهلوا لقتسم هکعا تع رعو تماقا

 ۱ كنکلام نیلود هدنعوقو كنايفيکش ماغلوا منت هچهعشپ هدنراص
 راهیلبا تعفاوم ددرتالب هت دعاوقو تاماظن

 : هیسور ییاناعر هیسور هلا قالطال الع و یس هفناطتراجت (هدامیعجوا)
 تیشک"هدنکلام کان هنلعتلوب هلندغاک رو رم نالبرب و هنیرادب هدنکلام

 گانسولسوق دوخاب و یسجلیا هیسور هقشب ندنوب رکآ و زا هلس هدناراذکو
  كنهناءتلود نوعي رب كراروغسم ةصاخ دوخاب و نوح اراروفسعیرب

 ا ندنفرط رال بوسنم هتیصم و هسدارد!بلطقب رادغاک رو ر
 هدنراد ودنک ی رب ره نوګاقلوا عقنرب هدانز هنسانعر هیسورو هنلوااطعا

 :تفلاالب هد هيلع تلود كلابذلوا اودا یک هللا هسلا ییدمش

 وکر بو نانلوا هیعسل جارخ ندنرودنک تالذکو ز هیلبا جیو رت ینیرلطاصم
 همان دعوبشا كان  هعتما نانل وب هدنراتیعمو هیملوا هبلاطم فیلکت هنوکر ب رخآو

 - رلیضاقورلیلاوهرکصن دکد لی اادا نب راکرک موسرنالب رب ورارق هج ماض

 . انسانعر هیلعتلو دراهرب وز اوج هنب راروبعو رورم ةفلاعالب راطباضرناسو
 . نوجراتراجتر وہا هنب راو دنکو نوچ ارا هعتما هنوکوب هدنکلام هیسور يجد

 هک هل وش بوناوااطعارل همانتداهشو یرادغاکرو م نالوا مزال نوچ رالوب و
 0 هج وم راهفرعت تل را هعتهانالوا هدنراتیعم یسانامرو را كن هيلع لود

 : یراکدتسا تفلاخالب هرکصندکد لبا ادا نموسر نالوا صرصخ

 و ز هل وا یه ار راز
 دامعنا هد هجراسابف یمهنسترد شم زویدب كسب ( هدام یجئدرد )

 اداتتا هنتسنعاو تنانم كتهطاصم ی و ر هیسور ور ندهخاصم نالوا

 لع تل دود هلن راک هدناحورخولوخد هن زاناچلو هنن را رهشکن هبناغع تالام

 ر ا رایکرولب داوا ج ات هتنواعمو ررضتمهدایرد یور هکر دبا دهمن
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 هدنکشوک غابمقاوهدنلغوا نوکرم كنىدنفادشار یسکلکی یسییلیا هیسوز |
 یدملوا هلدابم در یا دص تاقاللایدل |

 ۱ امدقم یستعلیاوئسم اوقسهرب اد را هاج طارش كنا دغن فاذا ندهثلئداوم ۱

 ندقلورضم یت اربع صعب روك وست دمو دنوک دی وستلصفمرب |
 بوتلوالاسرا هنسیچلاهیسور رکصندقدنلوا هب وسنو لی دعت هدیلاغبابیشان
 ندنیفرط هعف د جار بوزدنوک هصاللخلر د | ضارتعادنب رال ضعب یس دلوا

 هرکصذدق دنلوا عارفا هبلاقر قر هنلوا هداعاولاسرا هرخآ هلی ارح هو ےک
 و ندنفرط ملودرتاد هنطلارتش ناد و قالفاویشا نسل ریو ۱

 تويمهلواردتعم هنعطد هلهجو یکیدلر و رارق ندنیفرط یشات ندنخدلوا

 هنتلو د هروکذ ءتروص هلکع دججاتحهکع | لاسرا هنلود یروص ون لاحرهب
 رذشلوا ملست هیدن هرزوآ کلمات هک

 زدشفلوا جرذ هلعو یتروصرب كنسهدهاعم تراک رکذ لا فلاس

 % ٹراخس هما دهع $

 هدنررکد هلا رکو ارب رک هدنکلاع هلج اك هیلعتلود ( ( هدامیکلوآ)
 كح هر , ولاتراحتیار داو ن اقسرس هش راداعر هیسوروهدهنوطرهنوهدنراوصو

 یقالطالا ىلع کتیا تراجنوراذکر ا ا

 رب ز اشک 9 و ەدنكلاغ هلج كت هیلع و یر, ره ندا رجا هیسور "

 هد دم تدمر دهن ره هن راٽراجت عفنو هقف ول و راس قرلوا ه دنس هن اچ

 ل هل وا نودام هنئاوا هسا رولوا

 لب رایک یسایاعر نیفرط هرزوا یکیدلرب و رارق ندنینناج(هدامیکیا )
 نیذرط هل.بکا ارهنالو !بسانمنوح | لاجالقنرباس وه رعدوخاو هل  هنیقسو

 نکاسمذاشاو ترا یارجا و لوخدهدنفوره هن رارهشو عقاومو هن رانا
 یرایطوب ویرایعح كود و كن هبلعتلود رک راهلەدنا

 هناتسودجد ےس هاروئل وب رف ج اقرب ندتلم ینجا هدنس هشاطولو یرلیکو

 ر اغم هنن رلتدارا نسح هلدا هناهب ولردربیرامطوب ویرلیهک ونلوالوبق

 سا كن هللا هلج وب نکل زدیهلوا م |ریعسا اربجندنیفرط
 راهاواانشتسمهدرب دقت یرلق دلوا مزال قو | مدس ا كن راهاش داب

 ندیکدوخابندنتمدخینیدنلوب يرب ند رلحالم دوخا و ندنعابتارک ۱ |

 كنسهدانادش وقالفا

 یزارف



 لر فای ح تک

 ا ۸ رو

 اصل ۳7 یجوایرکب كنم یمهنسیدبناسفطز وب مالسلاو 1
 | یا هتشب هقشب قر هلواباوجمززوا تاودهدعاق هرم رلتسود املا یوم
 || زن هماندهعنانلوارک د یر كنهروکذ م هئالثداومیدیشغل وا اطعارب رفت دعطق

 || ةدافر ناسکسهروک ذمهداومندننبدلوا ترا "هدهاعهد [ومهرزوآ یماضتقم
 نانلوارک ورک ادلادعب هدنرلن هيلا یوم صخ مویسعلبا دیسورقر هلوا

 | رنادهنماظن راناصروقویسهدامیکی!نالوا عججار هرلنوب اضعب ویسهدامج وا

 | ضرع هنفرط قلودندنفرطرتسو د ك یچلیایسهدامربنایموب یدیق بولوا
 | اضاهدام شب شع نانلوارک ذ بوئلواراظنتاهنب دورو یب اوج هلو هرزوا قوا

 || صوصخا لعو كتب راقوطنم بولوا وقم كن هيلعتلو دالماک یکش ئلوا
 | تلودونالوا یتالصاح هیسورهرزوایییدلواروطسوج ردنههدهروکذ مداوم || ۱
 | تالصاحو نیافسامهمو تالوک أم نانلاندنكلا لودنایلو عبا هر هيلع 1

 | كما اثار اعثاوم مویلادعب هنب رلقنورارهاندنکلا هیلعتلود كنەرئاس |
 || كنب را هنیفسراجتهبضورو ترشابم هنسارجا ندنوکی کنوکوب كنصوصخ
 || هلوطرهذورک دهرقو زک قا هلر تعاشاونالعانب راتتسپ سسكنب رلتراګو
 | نیافس تیتسپ سو هروکذ م تراجت ! هدنراناعلو تلاع راس كن هیلع تلودو

 دهعند هیلعتاودفرطهدک ًانو هدنتییسماع اثار اٽ وعص هن هموق ره

 ییدلر ورارق فقوتالبیک یکیدلکییاوجتنهدام قلارکذ لارامو ین دنلوا
 تلودهنسهلدابمو ریه ءلدنسند ااضتفایواح تعز كتراجداوم هرزوا

 | نادغ وقالفاو ءرفنالوایسادعامكن هن الثداومو ییفیدلو | ییهتمكن هيلع

 | رب رثت:روطسم هدالاب نالب رب و ندهیلع ثلود فرط خذ كن رادام
 || رهمهدنننام یتفحذنلواتردابم هن راجن هرک اذلاب هرزوا یساضتقم

 || هرتسود یصخ مویسچلبا هبسور دنس وشا یضمو روهع هل رماضاو

 یدنلوا اطعا

 | لهجو یغیدنلو | حعنت ندنف رط ذملع تلو د كراج داوم هرکصندنرو رم تدمر

 ییرکب كبحر هلغملوار ابخ | ندنفرط یس اا یی دلو | شغ |لوبق كنتلود هیسور
 هلیسیلیا كسور هدنسهن احط حاس کانن دفا ی رخ باتکلاش و ۳ ر

 |«دقدلوادراو همانتردصنندنذرط تاو د هیس ورو هلدابمرادنس بوناوا تاقالم
 ۱ هدنرورمنامز رب یدشاوا اهل واقع هرز و تالرب و همان دصت ید ند هيلع تلود قرط

 با ید یربخ نوکی جن یرکبتلاوش ندنکیداکیخد یسهمنتسدص# |
 ٠ چ هور #

 یا :

 بس هوس
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0 + 
 رک | اس یودبازغ اهب اوچیسیچلبا هسورهدنرکدنا ترش اب هضارتعا |
 هنابناووجتندباضتقا هدنرءدامتراجت مدقم ندرغا روهظ ییلکت هثلداوم |
 عب هلواهلاب ندنیفرط هلیبسج غیدلوا صخ محو نوذآب ندنفرط ملود |
 قیلکت هثلث داوموشا نی زق وب ماتخ تراچ ڊ اوم یدیشلرب ورارقهرهدام |

 هفرطوبهلیاطب ر هبءدامرپ ناسکس هیفرطلوا د ییاظنتراچت هدنروهظ |
 تعیبطرک | مروذعم هلنهج یی دلو | مصر هتب رییغتو لیدمت راش !لاسرا

 الاو ردلباقهسروشوا دارای دیتكطافلا صعب نی زمبکمروتکل لخ هبهدام
 قاروا ندپادورو بویلوانک# هوجولا نماهجو هسیارونلوادصف مانربیغت
 | قیلعت هب هح الم نیبصم هلکع د مردب !لاسرا هنیناجملود هلبقاطیتراجم

 رربط هدنسنضعب كنءهروک ذم داوم یدشنلوا بخت هرتخآ لج قر هثلوا

 نالوا عفاو هرکصندنوب یاب نقلوا ظوممم لجوم رطس تا یتات) ل#
 يباصخ مچ هیلع تلود هدرهجرد قچ هنلوا جد هلاکم هدنرابلجتهلاکم
 نالوا لابچو كنچیوچ هناهب هدهسیا شیلرتسوک دلو تاب ندنفرط
 دعدشا یترضمراجان ندنفدلوایاعج ا كغود ندنرارصاو دانعول هسور
 . دراهدامصهبنالو | ماهبا ءوسهدنظافل او یریغتو مش اداوم ضب ناتلوا

 دجرک | هدکدلرب ویطقیاوحهنیدسلیا هبسور هلسهدارا یریعتحالصا ||

 | نانواهدار ای هلبا داومنالب رپ ورارقهدهسبا شم ها یدصتو لوبق ||
 شلوا یار هنسلردنوک هتفرط یلود هللا رر دارفنالا لع داوم ||

 دعوینکجهدنایعس هکمردشا لوبق هد وزاب هلیفارطا هتتلود یتروصوب و
 .داومنانلو هدارایهوصتو مع هلباداوم نانلوالوبق ندننیداوآ شما ||

 هرکصبدقدنلوانادتساو ضرجه هناهاشيابک اشبونلوارپ رج ناکیناکی ||
 یدیشغلوا اطعا هتسحلبا هیسور هلطب رهدنب هدنزوتط كنالوالایداچچ ||

 ۱ _ € دنس تروص #
 لب رب یسچبا هچ ولتمرح رغسود صخ مو یسچلباهبسور واتر
 یسهنس یکی اناسکسز و ید كم كمالسلا هلع یسعترضحدالیماکاز شا

 . دهعقاوق ی هنیآو هجر انیقاخروم هلبخ راتینوک یجیدرد كنينانیرمشت ||

 .هدنرارب رقت یرلکدلیا مدقتارومأم ندرافرطیرلتلود قرهلوا یمنی رمان |
 تلو دفرط هنسا رج اهرزوا یر اضتعم یطو رش همان دهعكن هثل د اومروط سم

 الصلا هیلعهب وب تره ی واج غ دنلو | لوبق ح ورشم هجور ود هعت ند هيلع |

E O OOO 
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 | ند هتلغتاو دفرطاناوخت هت رازب رشنول تواوارب راده ادب وقالفایرکیدو 0

ETTپوچ  

 ۲ قیسلا |نعشنل یا دهلعمالول وب اناونب هن وسا ةا هدف اردنا |

 | مدنتمللضفلا نآ كشالو مدقتمو انیلغ باشلا هام لاثتمب متنکاج |

 ۱ نگیاروروطبولوروتهد دینزو نیس سم ع رق لکم ارن همان قلا

 Fu یر هیئسلا تو یاد را کو رو

 اة دیهماه دسافمواهدیاکفو هددعتمانءا 9 |ناف يلف | انتل نود را سلاوتعسا

 | هی د روصلا مکتناغاو هر رنا مکتاوعدو هم هسلقا | مکناهجوت وخرف هددخفو

 | هیخا نوعین مادام ۵ مع نوع ەل ناك هلا ی ا لوس ارک مه ونعلاو

 | اوا اوداهت اناعا لضفا هلآ یلعو هيلع اينالا رذف رمان الثتم افولاو

 ۱ ام لک هللا دمو

 | هوالغهتسااده رکذلا فلات ندنفرط یک احس سافهرکص یآ جاقرب ندن و

 | تعاسهرهوجرب و جیسلوجتاددخرب و جافهضبقرب ؤا دنب رهوخمهرزوا قلا
 ۱ درمزتفتچرپ وكلن درک رب و چا هعطقرب شخلوا حیرت هلن توقاب و سالاو
 || یرافس مان یکه حالنا هلیسانا دهیشاوط سآ رب و هن رادنیحنز سار قل او ه وک

 | : ردشفلو ۱۱ با هی مر ةولثمیرلق اسیندهدنمح-قنا هلکلک هت داغسرد

 ¢ یداتعنا كتنت هد اف ترا هلا ول هی ور #۴

 | شمرب 4 قافتالا تسریع ا ڪک و دسور هلهجو یتلدنلواناس مدقاندنوت ۱

 سس شیروان بش هلت داوم نالوا جر دنممدنرپ رقت یراه دلوا

 | لاوتمرب هل البتشا هع رقول هیسورارڅ وم نکل ید شرب و رب رقت هقظفررب ید

 | اضمن ده اعقتر ات یواح یاد اعر ناتکس یی[ هش وزب هدن داعطردآ

 || هحتدقا نوف" هرک نا تر اجت داومک هلا ر وشر دما اد الض اهتکمر نا

 || هد هچجروه ول وب ءدقدلو روما هلاکم یدتفا یربخ باتکلا شر
 || بانتا ندقلآهنب روا ییلوسمدوخ دوخ هدکز ات تقور هلل ول هلتضوضخول
 || ندمالعایالعیثان ندک ااغ دتسا ین روم هلاکمیندكتاذ اقر هللا
 ۹ ۱ اش یا ی و بس ER هداز نقد یر لولناتسا
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FE 
 | نه "یشجارخامازکلا انفالسا نم عش ملو فن الو فلاوسلا كوللاریاسو

 " روصةلا نعافوخ مارملااذهعوقوكم الا كابا نم عیسی لو مانالاديسةنازخ
 یلعهینسلا كبلاطءلوصح هيلعلااتتدارا قلعت كاذلف ماتخالاو تدالاق
 امطخ فحاصم ةثلثو لئالدةثلث انذخا ناب هيضقلا هنهجنیال قتال هجو

 تاحقوفهرطعلا ةضو زا یا اهانلسر او فتا الا فطاا نم اطللاو نسل اق
 هضوریهقلا اس او نافرعلا تافارشاهرونلا هبلاو ناسحالاو لصْملا

  ۱م9 لکآرش نا طرشب ناوضرا سیدارفنم نودرفو نانطا ضارنم

 کدادجاو مکلای تارضحو لاضفلا مک :سضح یلااماوت یدہم و لایلو

 م

 - ج چپ

 الكل فحاصلاو لئالدا هدهةءارش فئاظولاانهحوو لاضفالاولاطبالا ||

 مدعو لیطعتلا بیسب ليما اهباولو لب رجلا اهرجا نوکیالو هلطعم ق ||
 رعا نم مارکلا مکنارفس انلسراو * هلجالا مكتابالومكل لصاحرغ لیلا ||
 این الا ناطلس ةضور ةدازوايلعلا هللا تيب فاوطب مارتحالا یوذ مکمادخ |

 ییاسلااناعطاحاو احراو مکنم دوصتتلاوهاک اباعلا لضفاهلا یلعو هيلع ۱

 | وزفلا دی را اذا دادعالاو ةناعالانم ىانلا ك زفسل اهافش متعدوا اف ||
 نماذهناک اکداهلا تامهمراسوداتعلاو ةدعلاو دوتلایدانعلاو رفکلا لهان
 هب وفطصللا ةنسحلا نسل ا نمواب رغوافرش مالسالالوللو هيهلالا ضتارفلأ

 دشب صوص رم ناینک نینمولاناواب رقوادعب هيمالسالا ةنسسملا ةنشنشو ||
 ةدهاش ةبوبنلا تالكلاو اضرفیوقاو ربلا ییعنواعتلا ناکواضءبمهضب ||

 مقاوموهدب دع عضاومینانررح ای هفطا و ةدراو یر تانالاوانررقال تو
 ح ارشنالارون انرودصیف مقلاو روبخاو حاتفنالا زود انیلع علط هلیدس

 هذه لجالو هیعالسالا نیطالسلانیب هيئدلا ةوخال طرش ناك ا(کرورسسلاو
 اندهعبءافوطت اور اوط)اوضل !تعلخاد مکتاعاورک دادما تناک طنارمثلا
 ۱ عرشلاماعدلادیک ًانولجالا کاب وای انوب ومكتب وانني هدک ل اانتالاوعو

 مکمولعمنوکینال ناسا لو دب اند هع ةروص مرحلا ریفس انیطعاو لحجأا
 رخآیناجسالنامالا لهالبحاونآ لک یف مهلاو>اب ناوخالا قراعتو معلا
 راودالا رانوا عاطقناو نادلبلا ن دنادشلاو نتفلا روهظ تقوهنال نامزا

 الهلا ںاھسو مّهلاوها ع الطادنع نو اعتب یک ملا هتفرعم بج*نایحالاو ||
 ىوقتلارو بلای عنونواعت نیا نم مکلعحو انلعجو قتلانمانتطنااعمكلو ||

  دبشاه | مکنوتف ىلع لو یهوتامهاراسودوفناا نم ةناعالاب علق ىذلاو
e۱ سس سا 7 سس  
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 شرع

 نت
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 سلا 7 و ذامالا رف مالا مكبانج نعانم مرکللا در

 اس اا نممالسالا یهاک نسح لوبق سالا کا اده اتلبقتفهدحدب ز رهاط

 1 انقلعن انقلعت او دل ةا نم مکتلخ ناییلاهناف هع4)و رزبحاهنعال لصحامدع

 ني :هدادم داوس نمانلظخکا او دادولا مكنفيمع ىلع داجالاو دامسالارظن
 جورا ضوررهزب و هزا نم درولا یک اع باتک + اهانذحوف داحالا
 نايم انبعا اهنع ىلج صالخالاراقا اهيناعم ملاطم نع علطتهتامسن نم

e٭ ناصاحللا نم ناشطل ه|یوترف صاصتخ الا راهنا اه نابم  

 اس داکت ۷ اط دوق ایقاردلصلااووذ اهلا ماطنلا ت تاعید ناعم

 : لاکشا بیک رت یف تلم ان # املکس نا ظغللا یتابم نسخ * هروطس لالخ

 حاصلا هيف قرک لقوات , نت تنآو ۾ هطخ

  تاقو|یویلاعلا مکنامز تی ده اوتلسرا لا ىل” الل او تیقاویلافعصر لا
 یه رونلا هسدقلاب لا وه رهط)اذطورلایلایلاوعلا مک و

 هود هال تاولص اهیحاص ىلع رارسالاهفدو راوتالا هر

 اله ورخالاتایوشلاو هبناجرا امر هااطتید هات

 لنک مياص لا نم اهیلعرهاوطا ضعب وةدوصقلا ىهو اه ارق مدملةدوقفه
 . رهاوطاعززبنآ اجرا عضومیف منك اذهلف میاضا اواهنعطقاسلانوکب نا

 . عاججااابلاو راهطالامهن ذلا ءاقرشللاناما یطعت و عاب واع للا

 .اهیالطو هسطا ادعا اناکسل دعصرلا رهاوخانم دعا فحاصلاو

 کتب ورا یا هباویدهب و لطهبالو موی لک ار فن نا ظرشب عافتنالا لجال
 هن رخ نمةره طلا ف حاصلا جار ان آر اعو ۴# لا کیانجو دادجاو
 دم رکلا کتشیلافیلاهعاین اواهنع یو هاو اعا زن اوةروتلا دل

a؟ داددب(ناکدویرحاواریدج مارک مکنابا ناشلالو  
 هيلع ةب ربل ارب ءایبنالا ناطلسل هب دهو رت اهنال یضتتمو ابسانم ماعلا
 سک لكل ءاجرلا مطقسالو هرق قىس هنا كشالو ةينسلا ثا ملا
 ۳ وشلاذنا را نع اهذخاو ةيدهلا جار خاو هرج نم
 مکتعیبط فقس ف شقتنمو ٭ ةیمالسالاءا مهالاو ول دناکام 2 ر هام
 | نيطالسلا فح: ةنوحشمةيلعلا ةبيطل اةمیطل ای ةب ویشلا ةنب رطناناةینسلا
 | فئارطلاورهاوطا نم ةيضقتلاءافلطتاو نيقإ ولاا دهو ةيضاملاء|ممالاو

 فثارمشلا  دادجاوان دادجاو فر اولا یوذداعالا مکتاباو ابا تاکربت نم



 کنم |
 رفن یکیا طقف کجەدیک هج لبا ماقفر زفنج وا نب نوسنلقراعشا هج ةقشب "
 مرب زدنوک هب رغم هلبا منار رو نویامه همان یعشادنرق هلا مرلمدآ

 هضوریرد ویدح كن راترمّطح كلم ( یسافلاو هدافا رکید كنا 7

 راشمردنوک فی رش فحص جاق عصرم هلا رهاوج نوا توالت:دهرهط» ۱

 نک اسهدورونمهندمو همر کم هکم یناما هد ونلوا تخورفو كف رهاوجنانا وب ۱

 یسلرب دنا تو الت كلام قرة نوا ست ه هي ,دبسحو هبنسح یفارشایارقف |
 یدو رلبا احر یر ار ضح كلم ىسلروب هشت هثنیما هر سه كنصوصخ |

 ردضوفم هن رهدا ارا كش رلت رمضح نیو نیلیسلا ناطلس |

 یجارخا یثاگلل هبحرب ندناردراو یراهب دهفحنو رهاوج هباهنیب تاکولم
 یرادچ كني راترض > تالءطتفرلو از وع صوصخ و ندنغیدلوا بداءوس |
 نارا لمال دو فد رش فححاقرب هلطخ سفن نوحمایرودنکو یرردپ و |
 دنسلوا ادها هرلنایباو هلبابیترت راهسیک فوم هننوالتبوئلوا كرادت |
 ردراک رد نویامه هدعاسم |

 نیس مع تولوا نونع كي یسعلیا ساف ندناوجو كيظعا ردص |

 ددع ج وا هللا فی رشفحددعج وا ۵ هرونم هنیدممقاولاقو یدلیا |
 هرزواقمل وا هبههنحاورا یدادجاواباكنک اح ساف یب اوث بول ردنوک ل ئالد ||

 هنچواو صیصخ هنسک ندنهرفنج واندنرانک اسهرونمهنیدم هنتم دخ توالت |
 كالمویذلروب نیبعتفلاظوندماش"یلاوح هقا شعلا ند هار شم رک |
 فرط ةلباقم هتساناده رک ذلا فلاس ییددلوا شمردنوک كهيلاراشم |

 عص ره ددعرپ و قاچ وری و فیسیلعا هضبقرب قر وار هوجندیهاش داب |
 ۱ فزیدلابییس ددعرب و كنفت هزادش ییعاو ن مددع ید و ناکو شکم ت ۱

 ندنتالوممهسورحكااعو یقاطرک او باکروتخر یلعاو نی نماذکو مرادغ |
 هنی رایج ارباب لبا نوبامه همانب اوج .رونلوا بیترتیمانادهشاقمرزوا قلوا

 هلیع یتروص كنويامه ٌهماناوج روک ذم # ر دشلروی لاسراو
 روئوا قرت هدرز

 71 یو همان نالیزاب هنک اس سلف #

 هدنرارزوا هلعلوا یولعومسم ید طعم نوین وا توال وک 1

 | اسو كزع راب دنفا هیضامنیطاللسهد وبن ترضح هن رخ ( قصا تا ) |

 یدیاب هیهبلا مکتب ده عمدينسلامكتضوافمانيلالصودق# اعدلاوباقلالادعو
1 1 

3 1 1 
1 
۰ 
۷ 
۷ 

۳ 
1 
۱ 



 ۳ 7 7 e رنا جور وال ادعولت کوش ريتا
  ىكلمەنملاو دج ا هلل كن هیلع تلود هکیدلاق راب دلو نون ندنسانادهو همان
 ردقوب یبابتحا هب هنسنرپ هدلاحیکیدعش هلغلوارفاو یتام#و رکسعو مساو

 بن رقه ەسىك كليب زۆيكباندزم ەن رخرکلاهتابر احتزومآهدفاس رفس نکل

 روس وا دج هني اعل | بر یداک هصیعنزارب هه هش رخ هلا هسیالم وب یدقیج دقن

 هه دسک كس زوتوارپ اهدهسیارداتدوعكنجر در اوز دقن هسک كزوتوا

 ضارقتسا هحالا یدل راش ا روما یزس یرابانح كلم کتو اتع

 _ رولي هر ودوقنردغن تا ثكحهدا

 وبثاورقحو ا نارد 0 (

 ۱ زرو یر ا دوم

 3 نکا عل ا ا

 هس هسنارولیقاب هتشلک لراشبا هللاالا بیغ 2لا عال (یلاغ هر دصهدافارارکت )
 1 زار اطاشحا را راک مواد ءایق هب ازعو داهحمالعا یالعا هدهبتآ

 هنادالدنار رحم هذ راترمضح كالم مل هد | هلاحا کنار لرسیناو مل ديس ادعت

 . هدرازسندنعو نامه زرایالاصیا E یرلکج هل هل ەدىا

 زرولوا نون ندزکمر و بعدا هسیار او هو ورا
 e اوج کنیم | (

 : .هرتلکنا ی

 ۲ كن رلترمضح كم ینیدلوا شع | هناعاءوتسم ارق,ملکنا ارخوم یدر دیک 1 ۱
 ند: ربد یدعم یدسا عاسد ییحارخا هل ر هوك رکصندقدلوا ییولعم

 E هدنوب وزرب ر و هلچرهوکک وب یکزکسو تورابکوبیک یا
 | هبدیلعردندنف :رطبرخمتللم بواب ردنوکربخ هنس ا ایناسنا قجیاردقوب
 رس ندنراناصروف رلفاجوا كرر و هنیفس ردق یکیدنتسا نوعلقن امهم
 | هج وب د هنسحلیا اناسا كچوکونوسلند زرولوادھعتم هنغج هلوا

 رد هنافصآ فرط یسهدام دھوك تورا اراق يجدر نوسنلوا هشت
E 9۳  

 EE د هح عسل #۴



EW 

 سلوت هدنرورحهرف ی مدننا لاسراهتداعسرد اروهم یوروکحذم
 اعادورومتسا ینیاوج یلوصو كنسادادهیوم بواک دغاکرب ندنسکب کب راکی
 هدمکی در دلی هتداعسر د قیفیک خد ن ندنغیدلوا شفناراعش اوي درود لاو
 یانادهو روطسم یددعو رادقم كناباده هدنن وم تم ولك رفد عطور

 ناسم6 هن راحاو زارفا یسک كنج هعطق تردهدننمطهن اتا ہداھجرما

 .ۍک دنر اورایک وب بوزادغاکرپ هنسنکب رلکب سنوت هما عضو اباده ولتیاکو
 اتهاردرم هب دهوتاربت ه راپ حنا دعوا و

 ر ارچهدک دنا راعش اواهنا وب د زرام احریزکتاماهلاصیآهش راهناتسآالاسو
 تلو د زکر ایک كز سو ەداعاودر یرلک هلا ربت یرامدآ ندیک یسکب رکا

 یرات یسضح كلم یشان ندکعاهعاشا یتمالکر دراو ییابتحاهن كن هیلع |
 هلك كن هيلع تلود هلماعمود و بروک یهدراب *دلماعمود وشراق ادعا

 هدر هنسنک نکل یدلوا هتسخ ندنردک بوشود هننط ردشلوب ع وقو"

 هریک كنساناعر كينوهرب ود ؛دننرادص كموح رم اشاپدجم دیسرادملس

 ینصآبوتکم هعطقربهرابعلایپ رع نالوا شازاب یواح یتسمالوا ضرمت
 يروهح ندرلشاون كن هياعتلود | رظن هثسانا نحو هدافا تروصبولوا دراو

 بواوا نون# هدا ز ك . یرلنرمضضح كالم هلخلوا ناامنو رهاط ینبدلوا

 هیت NS هدا ز تام راش هدنروص برغ یرایک كينو هب وذ]

 هتد اعسرد هلیس همان وابا ده ی د یز ةن اعر هنش رش ٹیدح (اویاجاوداهتو )
 هلکع اتنواعم هب ولوقسم ارق لکن هکر دوب یهینت اب اها غش یل الاسا |
 هلزع رر نوصن نک اندم السا كولم زپ یدلوابسهرانراسخردقوبهدمشتما

 ی رغم تلم یراترضح هانملاع هاشداب ولتک وش مهیع ا داضتعاو داعش

  هنره هب رح تام ۶# يد را کاو نوسلبت كنم زودنک

 لو ضد ثعاب تكعا لذ هدنراهناهاشروغا ینس هلج هسدارونلوب هدزن

 ۱ یانادههلک اروهظ لوا ید شردنوک 1 |

 | روک دموب زنه و ىە اوجىدلوي لوصو هبیناورسخدب نوک 3

 ۱ E همت ی یا 3 ردن تنی رو

 ۱ درع هلک سلا یطاست « هرکد قآ لراوعسم و ینس هساضم هدنصوصخنافس

 ردشع ازدیک ات ےظعوید ن نتسهدیاهدافآ هاب وب



 ا نو ولا  OE هدسیزب و اا

o1 ور  

 ا هزواهبید و تامام ا هاو نان

 ]| هیمانحا مسار ددنقح كرانوب اسبق هن :رایصلبا اراض نالوا شخیک

 ۱ .یسهدوب ویالغا هحدقا هلیسعلمتیومرپ ودءرکصندرلن اردشلر و ارجا

 ۱ ردراشلو نوب امه روضح یاس هرهج ج د ك کالا نالو | شنل و | بص

 ۱ وڳ تاسلاکم نالوامقاو هلیسعلبا ساف ۰

 || ارد نادوبق هدیفصآ روض> یس هک رازاب یجتدب یمرکب كفب رشنابعش
 | هدلاع یراقدلوا مضاح یدنفا یرخدجت نانکلاسینرو اشاپنسح یزاف
 |  روئوانام هدر ز تالاکم نانلوا ها یناکرمسو رهاطالم یسعلعاساف

 ۱ وارد دوم وا یلمبرشوساف ) یرب رقت كنیعیا)

  ناکتنج قیاس راکدنوادخ ندنراقدلوا یرلصل اش بو هاوخ رخ ك هيلع

 اه ر راج نالوبعوقو هل اوتسم هدنرلنامز تان رات ضح ناخ نط صمناطاس

 باده ضءب و فیس ضب جاقرب هر دصق لر د لوم هیلاراشم هدنناوا

 هل تطاسواش اب لع یسکب رلکب سنوت بودبارب رحم همانصالخ | هعطق ریو باترت
 | نداشاب یلعندنکیدلکین اوحلوصو دیش یدشمردنوک هی هیلعرد

  یزکاناده هرخ الا بویمردنوکر خرپ منو ال رفاونامز هدقدنلوا راسفتسا

 ۱ تطاس یدلک ځد یرخ كنغیدلوا لصاو م درد و ڪڪ هت داعس باشا

 ۱ همانباوح ندیهاشداب ردو | لوبق یا وح كراش هلوقمول هد دیلس

 تولوا رطاخ هتسکش ندن ون دجالومیدلنا رب: هدف شا د تداعیرب رخ

 | تلاسر ترضح هاالس هعشندیمعیدل وا یکاح كيلا , ید زدم ا هلل

 ۳ نان توم در وی راشعاءوم هیزقدوب ندیهانب
 و ا ردنا لوا قییاوج ل م هض) رع ندنرلترضح نییسلا

 یدیشعا هدافا

PN DIASو ك فسا تون  

E ak E 

 ها نهم

 | ییکیرک سنوتناادهوب نکا هدزاغ وب ن % و اشا نادونو 3

 سس



OEE 

 زوبید قاب بود اصیل رق e اا 1

 واد قح هبلاق رم رامدآ دم ادا قردلاشوب رک رآ هدیفس نو رشنوآ |

 تعانق هنن رارذعوبهد هسا شع اداربا هاهم وردعهلواتم فالخ ول هطل ام

 "دیش هلسهطساو یلارق ایناسا هن بويعا تیغر هرلهحق |یراک دتا هداصاو

 یلارف نیت ایلعم یک اح ساف 1 لاوس 3 ردةدندمق صیلخ یخوییارسا

 هنس نک 46 باوح## ر دیم کک یدنلوا عاعس اود شع ا هخلاصمدقع هلبا

 ل اشا نالوا یسکب ر کر هلسح قلوا العو اإ هدنور طترغسایارط

 .دکنلکیتار , ر عطر هنکاح ساف قطان ییا هلس ها
 هل را هلوج بودلکود هلي اهررخذ ی هنیفس هعطق یکبا لاحر د هلاراش گایا 1

 یدیشعالاسرا ههیلایوم یاشاب هبدهلاقب رط ىلع یرهنیفس هل

 نکر ولک هدلوبیس هعطقرپ رکیدبولوا شلوالصاو هنلحالاس یسهعطقرپ
 هدقدنلو | لاصبا هنینایلعم قر هنلو | تفرکو دخ | ندنفر طیران اصروق نیتاملعم
 تسود هلبارازایخدنیز دتسود هل اراولس اف یلارفابناسامابایلارق نین ایل

 ساف رفت ید و هلیس هوجن هد وخام * هدف روک دمبّمع ردوبدمتسا قل وا

 تینونم بجو هیس هناتس ود تکر حوب هلک !هداعا at هلفاطحا ایرریسا

 نکل یدیشمالوا عقاو هخاصم دقعز ونه كدهبعةچرب ةجرکا بولوا

 ردیمراو ۰ هکت ر ومآعرب هقشب ندنلاصبااباده ¥ لاو ا میعووو

 هقالخاراد نودنا داحا قلود ہک لود هبسور 4 باوخ ال -

 هدکعیاماعهاو ما دوا هب هب ةت اکر اذ هلي دساف عز كيا دصقءوس هب هی

 ول هل وا هدافا کار اف ندنف رط راسواسلوف نالوا تسود یراقدلوا

 عالف دکن ةياع تلود هدد تواوامظعما بج وم هنسو دننک تب یک

 والهاتود رفوتو ره و هناماکحسا هلی اسرا تام ٥# ورک دی هیم السا ۱

 وب كن هیلعتلود بورب وربخ راسواساوق لوا هني یفیدرویب ثبت هکر ادن
 ]| كررپخوب قجار دقوب همش هدننکیدتیا تارا یلکر وتف هب ادعا هچ رک( یتاکرادت ۱ ل

 بولطم م دالواو لاحكتیا غب رد"یشرب ر اسولامند هیلع تلو د ودیا ناوید

 ندنکاحساق هلن رعبا مایق هنلودونید ماود یاعد هرزوایییدلوا یرلتمد /



 ( شینروتیلآ )
 كنتموکح 2

 نوا نوازش |
 1 ب رده |

 سر

 سوت

4 
a 

EEتاچ کاپ  

 سمت

 اکی کک و ی ی ی ی و کچ کیے ی ھو ی ی چھ کی ی و تکی ا ی چم ناچ ویچ ج ی چ

 | راباوج د ر قاطنتسا هلکمک مزالیلوا لاّوس داوم

 ٠ .ووئلوا داریاو طسب هلی رط باوحو لاوس بیتا ىلع هدرز
 . رهوح یتییدلوا شمردنوک لی رلتطاسو كنکاح 1 هک لاوس #
  یزهبدهتآس آر یلااعجج هک سار شب تسدنکلب وسار قنانوطولقاط
 . هلاراشم عاقل ار دهابتشا ی یتجهلب روب نوبامه لوبقم ضرعلا یدل
 جد كنستلاو ید ردنوک بسا سر قلا هنفرطیلارق هک كن راترضح

 :هلوایشات ندعجرت هک اشاحیدنلوا عاتساینیدلوا قنانوط هلا غاطرهوحم

 .زمکاح < باوج ول هل روب هدافا ردن بس لوا ردراو یپسرپ هتبلا
 1 . اراصتلود ندهرباسكل ام رکو ندنکلام ودنک لک هللا ادیعن دا الوم

 ۱ یفیدلوا هدکعبمامهاو مادقإ هصیلخ هلبا ها نیلسم یارسا نالواهدنرد
  ندنر هلکسا هک هدنسهتسیدب ناسکسبولوا ندنرا هنیقس ساف تلاع هدلاح

 _قريسملا مشاهجاطا نالوا شنوا تفرکو ذخ اهدنفرط یس هلکسا شینروقیلا
  نیحالمهدنوردو كنس هنیفسیدنخرب هعطورب یتلدلو ا

  امدتم كهيلا راشم کاح هلش رومآم یصیلخ هبا ها كن اس یایشاو
 ۱ دورولادمبهنسهلکسا شیئرولارکذ لافلاس 8 9 وا شيا نیەت
 ارد جد لوا بودا هدافا هنلیکو دس نانو هداروا قشر 2 یک

 ۵ ) هموق رح *ونیفس هکیبج و ذات اوحنالکن دلار قهرکضفدکد تار رع هنفرط

 ۳ زوتلاشب هقشب ندکد تنا ماستودر هلیس هراس یایشاو نیحالمو نادوبق

 "رب اسلودلردن ااطعا و رطللع خب ررسا مالسالها ردق

 هتکبدلنا نابیعیدلوا هدنسامدتسا هطاصمدقع یلود هک وللثم یراص)

 دشنناج ساف هلهجو یرلساملایجد یرایرضح هللا دبع نب دم انالومیبم
 ةابسهدافاو اهنا نکی دخ |هدعاسم هنسهماقایراجم هسک حاقرب و سولسنوق
 هک اح سفن یکرانآیکیدتناعدفت هر هناهاش باک ر رات ]یکی دردنوکه نلارق ےک

 واقاطرهوحو ید اندراناویحیداعو یتا بویلوا ندرت آنالو| ص وصخ
 للاراشم کاح هفشب ندنو یدا قنانوط هلا قاط همرص قحا بویلوا

 همه السا تربضر امد اتود ارا دنقا یاسر یشن هصیلخت نیلسیارمما یزدی

 اقم هلن اول هطاام هل.تطاسولارق اناسایتحر دلک د یلاخنآرب ندراهظا

 سشپ هنب رب ره كن هیعالسا یارسارفنزوتوازوب كی یکیاهرزوا یکیدلیا
 دتیا ےلستوادا امانی رلتیف ندیا باجما ندشورغرکی یتعب ندلابر



 شپناسقط هججو یلاعناعرف نالوارداصو نویام#نامرف نالوارودص |
 | رعتساو عبلت هلرب یرحتو یقدن لاک یب رادیق ددحو قتعرو ندنسهنس |
 هب ورک یم هار هسیاراو باش راد قر هیلفاب هلکوک و هرطاخو كرد |

 تراعطات+الو|قلعتمه هربم لاوماناصقتریغ نم الجاعوامی رس نرم |
 لحال همس كنتاعطاعم نیم رحو هقشپ كن راباش ا و 2 اوع وه جو

 هر اعلا ةيافو تعراسم هم دعتو رب رع یب رافد وكلا هحویلع لیصحلا ۱

 نس هیلبا تفدو ماعا |

 ٭ قالفا هدول و لیدب # ۱
 هب ودنک ندهیلع تلود فرطّكب هلوعس هدارکی هحهرف یسهدو و قالقا ۱

 ه رب بوئلوا لرع هلفلوا عوسم یتیداوا هدکعا طظ هنساناعر قالفا |
 کالا نالوا شئلوا ینو لرع نکیا یناجرت نواه ناوید هجدقا |
 یدنلوا بصد ی قالفاكب ۱

 4 ییدردنوک یعلیا هت داعسرد كنا ساف 7 =

 کس هدانب اول ندنفرط لیعامسای هل ادبعن در یوم یکاح ناف ۱

 ی یا هلیسهب اب لوا راشتسمو هلو دل اتم هر یهانیتفالخ ۱

 دیسالمیسلبا یصکیا 4 هم هاب قارا درود هدنتیعمو هاط دیسالمینیدلوا |

 سآررب رونلوا رنبعت یدو هلبقاط برغم لمکم هلیراتطاسو یب رعلاد |
 یکباو هلوکی جز رفنقلاو یرلنآ برغم سآرشب هرذواقلوا تسدنکلب و |
 هعطقر هرابعل اب رع هلیسادادهیناو یروفغ*قدنصرب و قدنصروهءددع |
 | ییعیسکب رلکب سوت امدتمهدنس ادم هصالخبولوادراویس همان صالخا |
 قلت كناباده یواش دلت ناو وری هيلع ةت 3 ۱

 اار نیشیدئواهاعو ۳ دا لاسزاو بیتا ده شعبه ۱
 رولر ارج بقیلوا هلب ما كت هیلعنلود تیفیکو ندهرکص دهسا شلوا ِ

 قلاندرلت ىلا ید هعفدوب وکیدلبافوفو بسک هنخب دل وا ی دین وو 1
 ۱ و ر برم قلما انا دیم ن نم یر و 1

 ندا نوا ناب ف لاښرا اس ۳۹ 1

u * ARE۱ ۳3۹  
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 ۱  یدنلف نیبعت اف لیعاعما یقیههرص امت اس ندنرایشاب تؤ یلاع هاگرد ۱

 ۳ وج 2 ندنس هيضو 0 هنن نادنکیدلک دنلوا نود

REEتو اوا قن هب هطا هجزوب هلا لزرع هدنسهرغ كنابمش  

  هیناحرب یرب رهو ر هرو هن رلتمذ ن لام روک زارب ورد دمرب #

 | هیهیهاو راذعا هنوکراس 7 را وهنارایتروصسالفا ینیک ءلردب ادانتسا
 ! لیصحت هل امزو تفو هب بم لاوما ندنراک دلک هدا للعت هدادا تمد
 دعاي هلبسلوا هک گچ هقناضم هلیلحشت رخ هنتقو تار ول قر هيم هوا
 چ 0 هل امزو تفوكت هم ر ت تان ولطم قرهیاق ان هلکوک وهرطاخ

 یدلوا رداص نواه نامرف هدناب

 نامرف تروص #۴

 كن س ك دمدب اهیلعتلود

 : باج اوندنربولرب هلبنامزو تقو كنسهررقم تاداراو لاحر هم یراتب ورو هد
 و جد كم رغلعو تاعطاقم باحصاو طونمو فقوتم هنلیصح ندرلن كد :ااضتفاو

 ۲ انارو هن رهرباد هب هن ره لا ومار راسو نیمرحو یربملامنالو اهدن رەد هع

  یرالیا ےلستوادا هنب رااح ماخلابهدنج ا یس هنس ن زمسقلاق هب ورک یسەغاڕ
 ا هلوقموا هدسه ةلالا ١ ندلاوحاو تقو یاضتقم ولاح ةمزال
 | یر ه] بیس یراحاسن و لامها هدنصوص یراتمذیادا كنیم زلمو تاعطاقم

 ارادا یرورص یشاتندعاوا یرااداش یلک تق ندنرللام یتاعط اعم نیمرحو ||

 | كرو یرمملرک نیربانب هلغلوا راکردیلک ترسعهدنیپس# لاا تس روما

 ٠ لوبناتسا هد رلب ربضو هيلع تلود لاحرو ماطع ءابع یاتناعطاقم ںیم رخ

 . هنالفو ردنالفو هسلا شلاق ر رادو هسلاراویام هدرلوک_ ره هدرلهرشطو أ

 e تفلاخو قر هنلوا مش تیاغب بویعد ردعلعتم ا

 مذهل وندن وډ لصاخ او ینجهناوا لیصح ندنرللامو یکجهل رب وهدا نم ||

 هر ا یتاضتقمنوب اھ نامر و هدنرلتحراز ك :اروهمطیددرت هدنسادا

 ۱ ا ع یربتاوا يتو هدافاهرلتدنااضتفا نح هوا تر ها
 نویفسمتاوا ماتتفد ماودلا یعنی نسعملوا هلهاسمر دقهرذ هدنصوصحخ

 را یفیدلوار ودس ص شم رش یرادناهح نرمعح نوامه ناعرف

 : یر هعطامم نیم رحل رکو یرمملرکی دعا هلغلوارداص یلاعنامر د صوصع

 ۳ رش هسیراو اقم رادقنره ندا رم لاوغاو ضر اوغو هن رجو
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  ۱انو طم ا نوا كنەرخالا یداج بودا سکن هنن یرلتلع یرلتلع هدنرو رح

 هدیراوح خلسناطلس ۾ هرکصتدو دنا واا دا هدنعماسحاف 7 دا ۱

 هل ءاطعدیسلا هدازیردالعلا سیر ةنب رب یدنلوانفد هدلحمان نکی«عقاو |

 + هجر 3% ۳

 هرق بولوا یلغواكناذ مان یدنفاناتعندناضق یفارشاهیلاراشمیانالوم ||
 هثداعسرد هدنرلخم ر ات یدبیمرکب زو ردشع ادلوت هدنسهصو قرشراصح

 نالواشلوا یرکسعیضاق لبامور اررکم بولوا یردنافو یسع هدک دک ||
 یدیشلوا مز الم هدنخ راتزوتوا قرهللو هدنتمدخ كندنفا نداعلان ز

 بودیک هب همرکم کم هللتیعم یدنفا ندناعلا نیز ةدنرلخ رات یدب زوتوا ||

 بول وا یسضاقكيالسهد رکمشلاو سردم یس هنس جوا قرقهرکصزدک د لک
 لوبناتسا هدیکبا ناسکسو شلا یسهاب هکم نکیآ یسالم ماش هدنرد شع |
 E ا : یلوطات انک !قارشالا ب هن هدحو|ناسکس و یسضاق ۱

 اهلی دب یرکسهیضاق یلوطاا هدنرد ناو یسضاق 1

 N راررکم هدنرلخم راتحواناستط ها ناسقطو فا ۵ ۱
 یآ نکسبواوا مان الافم هدشلا ناسط یدیاشلوا مالعا یالع سرو ۲

 یدلبا تافو ررحت هجورپ هرکص ۱

 ٩ یتش تاعوفو #
 ردشلروب تدانعو هيج وتت ولوم کانالس هب یدنفا هنلاربخ ی شاب یکحهداشنوب 1

 ندنکیدلک هدا هلخا دمهروما جراخندنس هفیظواغا رهوح یساغا هداعسلاز اد#
 هداز ىج زا یتلاا لصوم * یدنلوا بصناغا سی ردا هت رب هلبا لزع

 .مدنام هن رخ ینالولحم اغا دم یماغایرصکی*یدنلقهیجوت هباشاب ناهلس |
 اندک دت  ایصعت هدنصوصخ تقادصو تمدح نيام لالا تسب هلت تروص كعیا ۱

 هلال ع r , زود صاوخ وم وع ناک وو و

 دن رخ یا ندهیطاشحا تاکرادتضب نانلواتشت داناو هکنوج#

 هجهدب زهنصوصخت قرصمودارب ۱ یقیمهئس هساضم نالواراکرد كن ی



 کج دیدی سس یم ست تو 2

 جیم کو کک کج و هد هرم ی ی

 ین د یک سوار د سچ تو رک تاجر n یی زر ی ف یو دیلی وو نی a xan 8 5 ۳۳۹ کسی مت ۵
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 یچدزا وب در سو تعنام دس هرکه نارابج تکرح هک و بلان
 ا نزع قل رح یکشدلوا هدامآ هنلاعشآ هدنګا اب وروا هلاب هسلوا

 ns ردق و هابتشا هدنفج اار هنسهرارمش یافطاو

 < یرلاس هجرت كيارکتیهاش لبا یارکر داہب ا
 | هلهجو ینبدناوانابب هدفا بولوا یردارب كوب كارکنیهاشیا ارکر داهم
 | یآ یدبولوا ناخ هلیقافتا كنيلاها هدکدارارفندع رد یارکتیهاش

 ۱  عرفارج هلم ه هناصا ول دیسور یار ا و ار ؟صندتموکح

 . نوتب هک رف دیسور هرکو ب یدیشُم اسب یهیلاراشمهدکد تاطبض یتموکح

 ۱ نوح نام صلع هلا صالخ ندسحیارک رداهم هدکد ت االیتسا نوت

 | كی هکبرکص هنسیدب ندنوب یدلبارارق هدرافرطلواو اف هنبناج نابوق
 ۱ + ودنک ا قفکت نوناوا بلج داسر د دنس هس ترد روکا
 || تافو هداروا هلل دوعوم لجا هدنس هنسیلازویکیا قر هنلواناسحا تالتفح
 | ناستطزو كيهرزوا قلوا یدافرنا كراول هیسریا یکتیهاشاماردشعا
 | یتلاناسقط بواوایلاخعرقهرزوا تتسپ رس طورش یاضتهدنشهنسرپ
 ۱ هلیسهناعاكنول هسورهدق دنلوا عفدودرطندع رق هلیقاقت تان اه | هدنس هنس

 . نوتس نوتب هدنس هنسید ناستطوبشا یدیشع اتدوع هنعدقیاج رارکن
 : ول هیسور هرکصندن وب یدلوا لفتسم باس دنسمک هب ادعا "یدانا كع رف

 | هنستردحوابودا ناکساهدلحرب هلا صیصخم شاعهرادتمرب هب ودنک
  هدقدقبح هب هیعالسا راد هدنس هنسرب زویکیا تلس هلي راعا لاقثتسا هرکص
 هعفدر دشلوب نیت »وتاوا مادعاولتفهداروآ هلب ایل هذسهرب رج سودر

 ۳۰ یوم تس رب یس هنا ۰ ی ینلناخیوا

 ردنرابع ندنام ۴# را دم سهر اکحنالب هک ۱ یی هلز تب دح 3

 | 2 اشم انب دنفا هللا ءاطعو یتافو كندنفا بهار مالسالا جش 3

 | ینیدا ار هر زواج یناسقاعیسیدنف مهار ادی سلا ماسالا جش
 | ظفاح ندرشاعت یابطا تول وا الّتسم هنطد قالطنا مدتمیآ یکبار هدلاح

 ۱ ۳۳ نزن ا وٽ ڪڪ ب که رب 0
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 دری ادو مه درج توو وطیدباذ ها تالو ۱

 تلودێدلوا حج اتح هنفرص ەق ار دق وب بول و اروبح هنکر حیزک اسع هیسور |

 تتسب رس هد هاد |قاتش بج وم هدنند تل ود یکی ایم کی رهن هياء ۱

 تسد ریس یسیلاها اتدرا هعقد ول ر دیم !اطم هلام قوعح قلوا هدنهیلع

 اط ص كرد هناهد ول هسدارف 9 یالتخا نالوا عقاو و هدنرلادتا وقت ۱

 كا تم نون بدید نی ۱

 یارکتیهاشرکسروپدب | تیاکشندنتکر ح نالوا مق او كطباضر هدنابطزس |

 هلارق ما السناتساهدک دت اط ہض یھل یل ارق حب وسا ہدنتق و ورتب لد ید زگ مزال ۱ 0

 زارمحا ندنسارو بولوا هش دنا تجوم هک ولم هما هرکناکرحو لاعفاقا 0

 | هددمانناب ویدیدلوا ولم هب رهابیییدلوا جم ینامزانهداب زاهدران |
 ۱ هلخا دم هنس هیلح ادر وما ك هینحا كلاغ اود هسور هدنروص وب ردروطسم

 || كدر دنا یس هنطبضكتکل«بو با ذاا تصرفیالتخانالوا عقاووربا |
 ۱ نیما تكلم ننوتلو دیننق ندنس هم دص کا وا دبسور هنن رزوا كوب بولوا

 | ندامد كفسدرح مدقا ندنو او یا تاعر ها هلود دعاوو رولیهلوا

 ۱ كتلو دنالوا شخ اد فک ندنس هع رصقوقح نالوا هدع رو ءا هزازنحا

 راعش راول ودی ا یدع !ییررب ولا هب هبنایساو هریلکنا دسرشود هئ دیو ۱

 وا f ا سس اول ما ام |

 | ییدناوادرندنفرط هیلعتلو دهدب ودب ااعدتسا هیضرتو نیمو یوعدینوب |

 ١ یدیتایدیلو ا بامنصرف هنط طك تک لع وقسم هرز وایمارمو ی دلی اشک

 ۱ فر ول هطاغم تیاغرک همانناب . اعقاوید اررتمیکجهوب وه رب ندنراتسود 1

 0 ردنرابع ندکعد نوسیا ی کی دلت هاب نیک ره یس ا دوم دیه كنو يلوا 1

  ردنا هلیسواب رق ید قتالاح ضعب كنادعب وقاللفا رکما رمی هیلاضتقا |
 ۲ لب رح ییساداحر لدهدایم لدیعس رګ و هروم ه هرکتهذدک کک روتش ییهوط |

 ]| هسنارفوهیلاتاو هبنامرح ردا تالاسم میسوتو تانا طبض هلبالالضاو |

 | ردفوقوم هتفوتصرفزک ایلخوب نکلر دک ا موجه لکن! ندناو اس

 ان ےک ق ی



 NETIRS لس نسیم بم تسنیم SS زار سا رسا 2 hi 9 هس تنا اچ اک ی مم اھا د

 حر مر ی ےک سرمه ست تر مت تسمه
 ٩۸۱۰ هجا مس مپ یہ ار تر نیس

Une تیر و ی و یا grey n 

 ۲ و ۴ 2 نود اوج كل 4 ae خوا نا ۲
 مع کیدلی دانسا هدنمج هیلعتلود طعف هللا تارببعت قج هیفگوط هدکب

 ی ی ےر

 | هعف دوب ندنکب دلی انعر یتفیدلوا لات رطخورضمهدرهجر دهن اعفنا كنتلود |

 تیر تا سگ یک دک توهم یو اد

 |[یدلردنو ؟یقروص و را ندی دنا وب هدن دافتعار دل وا رک ر وظنم خس د قنس ۱

 | دالسوعردناتاعیتساتربحیمدآ هک دت | ههلاطموتئارق یب هماشناس روک ذم 1

 |نایکسویدصابقانارب هب هموقرم هر زج هلباطبض ی هعلق یکی و شرک هدنرب سا
 || یدنک یع رف بودبامورحندناتناناخ یرانات فئاوط هدنس هنس جوا |
 | یرابهنسهن ایلغتم تاکرح وللثمود یس هر وطار ا هيسورىدتنا قالا هنتکلع ۱

 میس سرما ن اج یم

 ایر نوجا طبضیع رق ساعا كن هرهاطتیتسب سرب قوب یلص 1
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 ۱ یرالبتسا یمرق 4 راالب و ینیدلوا یلصا كن زهدامداضاو کلنکش
 | قوح كب یدیلوا شفلق نالعا هلیفارطا هراس لود یوج هیعلوا لبق
 یکی دلبا لاصصتا ارهچیغاس كاتتلود هیسور ندهرکص هکلپ ورول روک یتانسحم

 كقولو هد نوب یس یغوطیدمارولوا شابا همدتمر هنسالر و كنب دنسقیدصت
 ۱ یرب ندراج ښلکنا هدانناو ( هيدر ) ردراشعااطخ لوس رب یتاراذکراک

 | كنول هیسو ر روک ذم دغاک بولوا شمزاب دغاک رب هنب رب ندنراجت هیسور
 | عنصمو بن رح ندنفرطلودضب وندنفدلو یناک هغ زوج رج نس همان اب

 روناوار رګ هدر ز یس هجرت ندنکو دی ارطاخدر او ید یملوایشرب

 چ یسهججرت تروص كدغاکروک ذم

 یسارجا ارګ هحفدلوا یسهناعا كنتاود هزنلکنا یسهص روطارغا هیسور
 اخو کج هیم هلک ندنسدهع كن هعسجنوطخ یکی دلبا ر وص

 شعا تعراسمهدلاسراههلود یئروصرب كن هماننام یکیدتارشنرادهع رق

 لده یدعت ۴# ردشمرب و تربح«یمهلج بولوا مروظنم یتروص هلیسلوا

 | كن روهجزپ ونجیرانایل هلجلرکد هرق هصنلک هنخم راتزوبجوا كی كناسع
 | هدعب یدیاهدنمکحرب ز كنم راناضرانان یعلقا عرق هرکصندناخروعتو هدنلا
 | دودعم ند هافع تلاع یازجا بولوا مبا هی هیلعتو دېب رقهب هسزویجوا
 || بویلو النا هکلتسب رس هدنسهفاصم هحرانقرات ات فاوطهدلاح شد دلوا

 | ول دیسور یدرکهنلکشرجرپ قوبیسهقالعالصاو لصفنمندناوددوجو هکلی
 || بویالشاب هفت اطیم رقزونههدنسهنس شب زوتوازوبیدب کای كناسعدالیم

 ی هدلوا شع اعد ا بویت اٹیشتهلاسو ضعب كج هلسهلوار اذتعارا دم هعکدلوا
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 هتحاساو تشا لاج بودبا صالخ ندلالتخاو قاقشبارطضا تلاس
  | ۱لر رلتانع نالک هروهظهدنراقح هل تهجلدبتولریح وب یخ رانا دل ب | لاصب

 راد اافتفا هس رت اكرم هع دق یاناعرنالو اراکتفادصوز ات تک مز بولس قیر دق

 هرزوآ یکی دت ادعو هدنس هماتنایب وبشا هن زق یس هع روطارعا هیسور (لیذت)ا

 هلماکتصخر هج هی دروما نوح اقمر دنصبا هنندنک یراتا هد رها لوا

2 a ران هام ن کل یدو ده ایف هو فیطات اا لمما 

 | ك زوتواندناناوروکد هدقدلوایمولعم كنیک وب یرلقدل ۳ "هم

 یس ماننا وبكتول هیسور ۶ ر دشمر دت !مادعاو لتق جرتالبیرانا"یرادقم
 قاوف ینیآ بویغا قیدصت یسالیتسا ع رق هدقدراو هنلارق هسنارف
 هدننعع یسلرب وماظن هتسهدام € رق هلیطس ولودنک اتبطت :هتسهمان د هع

 هنس همانناكنول هیسور هداناوب ویغیدلؤا شمر دنوکر ب رقت هعطقرب هب هیسور
 ر دی سانه نمل و ارشن همانناس یخ د ند هيلع تلو د فرطهرز وا قلو ا ه دروش راف ۱

 قموقوانادیم هعصح تاع ارمشن همانن اسهدو دئلوا ارکذ نالکولانیب ودر دیک د

 هدهناقك * هجرد یسهب رفس تاکرادت زونه ك هسلع تلود تولوا كلعد

 ماعا ةيفح كر هيرب و هتشررس هصح هدب ونلوارخآت تلیدعش ندنشیدلوآ |
 هدنح را فص اوییهدنلو انا ودهع هرزواقفلوا مادقاهب هب رفس تاودا

 رج م

 تالماعمو هد رکسعو دیک لمر وما ممظتت هلبتقوهرزو یخی دناوانابیهدوراقود
 هد كنابستو تلعع نایلوا لب ۳ یوفعو نال وا شاوبعوفو هد هجراخ

 ۱ ا رک یواش ک هروهظ دنعمسم«,داموب هرزوا قلوا یسهعصق ||

 نک یدیارهلوا نم یعفد هلبایدرل هرکصندقدلوا هدیسر هب هجردو ||
 عطقاتداعو قرهلوآطورشودوهع فال هدحالصو حص یانئاكن هن زق ||

 كلبصافینیدلواشتیاباکنرا هرزواقلوایشعفا هکلب و یعونرب تلقی رط ||

 . هاکسد حس همانناب هجساوګ رب دصاب یتیحاصوا سرخ زوا هی رزوا |
 فای تئابخ شاقو ینوردو بذکد وپ ورا مسن ینیدلوا شبا لاتحا |

 عونرب نس هحیردنم ماکحا کلا توکس هچیفدنص عضو ینورفی تایرتفم ||
 وشاكنول هیسوزو شارب و باوجرپ نامه هلیساوا تاید فارتعاو قیدصت ||
 هب ول هیسور تقوا بسح عب شلو ا وتسنورهدنهیلعیسهنابصاخ تکرح ||

 اچ
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4 a 
 سس

TET ندخل هسک كي زوتوا | 
/ E هتالاځو رد هتفو ییددلوا یناهدلیخ [عون یرادیما كماعا 

 راسخ ردقوب ل ماداصر هرب هدوهس هلببسح هبناساا هکر شم قوقح قحا

 ىد هعفورب كاج هلن رب و تیمها بق اعم یر دلۉاراتمابلةندنسلواراجود
 هب ودنکی تموکح كنم راتلباراتاتهبلعتاودهک هلب وش ید اروهظ خصیص 

 ر دنوک طب اضرب هلرکسعكولب ربهنسهر رجنامط هرزوا كا  eیا
 ا2ا شمرذنوکن ده طهدننعص مالعتسا ی حماس كنم . دورو هف رطل و ایتدناح

 تیفیکو ب هلغلوا شما لتقف سانلا ءالم ىلع یطباض لوا یتمدآ بزه  خباراواتوب 
 هنا دیم یتیدقاب هل رظن یساناعر هیلعتلود هتسلاها نابط كطباضلوا
 هلب وب و یدلم انیبتاتطاب و ارهاطیییدلوا اردک قدر ات یر هل

 هدوهب كراتلراکادف ر ریکیدنا هد هخاصم نیح هلومأم ربمغ تکرحرب من |

 دقعهدنفح قت رس رانا” هدنروصوب بودا ماهفاو تابئاهزب ینکو دا .
 قاقعتالب هلزع هبلغ قرهلوا قت ینیدلوا ابه یخد طورش زکیدلبا ا ی دی ی نم ر ر او ی ۰ ۹٩ ۹ و

 درو قعسو صخر یزمودنک هلیصحت قومحنالوا شلوادناعه
 | یس دیش كنلءاسو یر ارةتس او ماکس | كن هحاصم را هدننب نیل و د هک یدلاق
 | یعافدناكرا هسفانمنالک هروهظمطتشالرادذع رقلصا اور د هدام ون قحا

 ۲ ییارقساو دیک كدطاصم ی ارخّوم هلا هناقع هلع تلودو

 |یرتمذ هبجاوو هباقو لاح تبنع هل رخو د ذرحءانب هنفیدلوا نم هناصل اخبولطم
 |هفلروبیحدرب وقجهلوارادم هنلالتخا عافدنا روک م ملقا دعب ایف مدت هیدن

 | هتلعءان ۴# یدناوادعند همزال كلرب ورارقرب ایفطق هلهجو قج هلاقف تجاح
 ۱ التو قر اصمردقوب نالو عقاونیک د هنآوب یتیم هنسهدار |حالصو لص "هیاقو

 e راک ناب وق و نامط هلبا عرق" هرب نجنومقلوارادم رززیضم

 | تلاع ندنرلفرطرهالخ او ندرفرط هلان همانناس وبشا # هلدلباقااو مع

 |یتج هناوا هلعاعموالذم ر هع دق یااعر مز هدنراقح هکر وئلوادعو هنسلاها هروکد م

 ینجبهنلق تنابص یرانب دو یرادبعمویرالامویراسن هلب رالواهد نم هبا مزب و
 ۱ اق هيما وا قصت الصا هدنصوصخ یرلل: اننا ]یارحاانلعویراهش د موسرو

1 

 ا ۱۱۳ مجد یادافر م یر رهو تسیس هلیمامت هد ۵ .هذمو هی درّوما

 د ۳۹
 او زىرانازپەکب اوج ەك زردبا لومامند ندب هیات | سس سو

1 

 هک

 a )و

 1 . یدزب ن رکل ۷ ردررعم رھا یرافحلوا رسم هدنازاستماو دناوق یرلفدلوا

 یک



 1 6 و ۱ 0 ۱ 1

 | تفرش رویا لع هابتشایبیشان ندش روبیسوک و ندا نوک
 | هد دطاصمنیخو یسهرگدل نم هبلغورفط هلنهح یرلکح رنک هنتش تیغرو |

 یراهوق رم جا یدزاهلو ام هاضهک یدلاقز نیمضت لدب كار اکر ادر کیدا ۱

 ندا باج ا نوجا باخ او بصن نشادنرق كیارکیدناص كردا هاج ||

 لواو یدینفلق هداعا یرلشیاسا هلا لاعاو لاسرا رانا یه رکسع هوق |

 هب هبب رقهوق یصوصخ هظاصم حسف هدر هیلعتلود هللا سور قلارا ||

 | هب وستو هرادا نسح هلب وا صم نکل ر دیمولعم كن هماغ ینیدلوآشلک ||
 | نالوا هرزوا نوناقو ینتیتسب یسكم رق اددحم یجددیلغ تلود ک دتا ||
 | ندهیلعتلود فرط هلب هلا هلجوب ردش | یارقعاو لوبق نفاس اكناخ ||
 | بقلوا نلومأم یوصح كنکرحو لاح نالوا مزال +یراوعحه قوتح |

 کلم تنیس هوره یه رف در زن
 ردقنره هدلاح ییبدلوا رص هلالتخا عفرو عفد رءادقاو مامها كر هلس ||
 | ليم نالوا هنسهیضق حالصو مصهدکه سداشلو اراحودەب هرشک یقراصم 1

 یدرونل وادع ین اک نوبل هد ر تو رادمهنن راهظاوزاریارتتحو ||

 | داسف ندا زوهظ ندب دیکی هدم رق لیک, رحم كمولعم لح لوا هن هنس نک ا

 تاودهچرکاو قدالکآیزرشیدلوا شب !اطخ هد هظحالموب بودیاهاکآیزپ ||
 یدنایدان هنعوق و تودرپ وهسفانمهد بد تلود یکن |یموکحمدع ردك هيلع 1

 ینبدلواتلاحر یدومهب هسفانمو هعزانمهدا زاهدندنآیبسد رس ك رانا ق ا

 هس ریراهفر هدب ده تده كنس هفناطر او" هنوز ید

 ینئانسحت كنهدیدج تموکحیسب نکا بس وافيا طوب ی هتیقر |
 لراهاوخدب و یصایرب رکسعرکی دالاعا هناهاوخربخ یر هلوارمصاقندم ف ||
 یتیدلوا هددقباسنینسیتدداسف یک هعفدوب و شلوا یی رضو برخ ناشف ||
 شک هلوصح هل تاعصتتو تاکی رع كمولعم لع لوا هن ررح هحوربیک |
 ء رق هدننعخ هظفاحم ییماظنوشیاسا كرانکل# نانوبهدراوج ندنکو دا ||

 هن نهسج ناکرادت هلیلاسرالرکسعنالوا موزللا یرورض هن رافرطناب وفو ||
 ِ ی لرد: بام | قهروطهدامآناد نم هب رفس مزاولوقلواتردابم ||
 رک اسع هتشپ ندرمیدلوا جات دن رک | ۱

 ۱ برس هب نا مطقتال د رج

 ۳ هباسحودادعت سوفننالوا فلت هدلوب وب هله یدلک مزال قلوا راچود ]|
 || هک ور نوبلیم یکیا نوا نیمعلا یدلزعابزو راسخ نالوا عقاو ادقن ۱



EC E es 

 | یداد هلغلوا نهدوهشمو مولعمەدنفرظ تقوزا ؛ کود ا هد هسا شفق

 لی رحم نکیاشمالوار ها کر حرز زونهند هیلع تاوذف هرطرپ اد همانا

 ا هدنطساوا كنالوالایداجوبش | نوعا نس ەھ قت کر حو هدنرظذم راس

Eدو ا ودنعص دانساو ورع ه هیلعتلود یس صرع " طورش ۾  

 ١ | ایر هدربز یس هجرت د همانناس هعطقرپ ول هطسفسو

 نالوا مفاو هلا هلع تلود اروم
Eهما عل دلوا رهظم  | 

 هن هراس تالا نس هرب رج عرق نکی دبا طہص هار مایک ارطد هب هیچ

 | هیلثودو هنس هظفاع كن هماعشیاسا نکیآراورش افعس !كشالپ کیا قاما
 مزه ابتشانالواراکرد هنسلاقلاکرب و کیس كم و قافو نسح نالوا هدر ب هل |

 هدکعا ارو یرلتکل ع دعا هح نوبک فرصت صرف ل E ره لر ۲ یه

 || لالقتساكراتات موقمکیدتا لاخ دا هتعاطا هرناداب نشو و
 ۱ .هیسور هلباهیناتع 2 ودقحاش ضرغخندکتا طرشامدقم نتتسد یسو

 :دظحالم قهالاق تل احرب قحهلو !تدورب و هسفانم بسدمناعف دنس قلود

 ۱ ادقوكلرت ریسجداوم ها ندر هر طر دقن ره هدننعص یلوصح كل دصعم و بولوا

 أ یشنمیٹانندنراقا زمسنابتنالواراک رد یعیبط كنموقرانا ر دشلوا فسأ

 | كمولەم لعل واقر هلو عیاتو هتفب رف هناکب رحم نالوا عقاوندلحنالوارءولعم
 تلناشنالوا یراهدرکن اشنا نولوآراتفرک هلعلنالوق هما دنالب روق هلیتفرعمودم
 ااا ءافرم نما نیشن هدوسآهززوا تیس رس هدننموکح دن ام
 ۱ هک هلی وشر دراششفا یعس هب رخو مدهدوح دوخییاس هرم دروف 5و هناهاوخ

 || افطل یراتات فلاوط نکیشلوب رارفتسازونه یراناهرزوا هدیدجلوصاوبشا
 ] میورخلهار هلیتبن كنا لاخدااددح متیعرو تیقر هرنادرمگیدتیا صیلخت
 | ناشیارکیحاصهلکتب اتبعیتاک اینک اكن دموق رح فا وطهدکد با روهظ

 ] تموکح هد انئاوا + یدیسشلوا روبح هکغیا كرت یتتکلعو تموکح
 || تیعبنودابقناراهظا هجورخلهالوا اوبد ولی ییتوقور دق كن هدیدج
 نینفب دلو نادانیژک اك راراناتقدیلوا شمام ارم هباجسر زرکآیراتلوا شفا



 فن یی هم سم دی همکلاسی و
me ame a nierتا بس  

 بوروق هل مانوصهرق عقاو هدنطسو كع رق نسو درا ی وکی ع رکی كزابعش

 نوا قاتروق ندرك داف رہکچ ندتلمرب یرمکی دک نوڑس کید و

 عرف ندنفرط هی تق یس هیج ر وطار او د مدا منص همکلم ینیلقا ج رقو
 اباطخ هنس هلج هرکصندکد ر دش | ت ئارق نس همانناس نالوا رب رک هنسلاها

 مر دیک اهارکسنیک یساناعر هیسور هلب ول ندنوب یدلوا مفرزککلتسپرسقنرا ۰

 عنام دو رانالاق ردراوتصخر هکشک بوقیح هلنا یسایشاو لاوما راشد |

 ځد زس هلهجوره طف روا هلخادم هلهجور نکبهذمو ن دردق ود جامو |
 هن هراراتات كجد رکیدیانیع هرککج هدا دابقنا هب رعاك نح هح روطاربعا ||

 هیسور ندنغلدلوا شمک ندشباشیا هدنافهحاماراب دالک ۱شب راقدارغوا ||

 هب هیلعنلود تام نامشرانرب ورارق هک نطولرتورارقهدع رفرلنک نوی هنتعر|

 زواصمند هناخ كل. نوآ ندر اس لئابقو یا ون نکل ردراشعاراذکو رورح |

 قاناش رپ یلیخ هک هنوربلقهرزوا كمک هب یزوا هلنکر ح ندع رق ةعفد رانا ||

 لجهد ا تیافک هلقن هفرطورپ هلبناناویحوایشایمدآردقوب قش ندنرلک دروک ||

۳ 

REEندفرطرب هرزوا یغددنلوا طابنتسا ندنارب رحنالواظوفح هدقارواهس رخ || ی  

 یرمرلتو ار دقوش هک هبار وب زراتات وب یناطباض هبسور نانل وب هدیلاوح لوا دا |

| 

 | تج قوجەزب نسعوق دسهمرت رس پودا مج یتسا سا واع هقاک كع رقو |ا

۶# یدیشلرب ورارف هنگگلتنب مسالو هکخ لا ندزشس ید هناعع تاود ۱
 ۱ 

 | نکل رکیدتسا قمزول یزمهرآ لما هناعع تلود ید هداننآ وب هک قلا

 | لتق ىع ركع كيب هت رازس قحا × رارد هرزوا ےس الاح تلود یکیا
 | نایوقونامطلپاقمرلنوب هتشا مدلب | فرص هعقاردق وب هدروغواوب وزکیدتا

 | ردراشکج راتجنز یلیخرابراعب ندنفیدلو ادوجوم هدلحاوسوا هنیفس ردق

 | هدنرلن داوزکعهدب !اعدا نیمضن رب دسکیرمراجاغاردقوب وراید ردب هرات اویخ ||

 | یدرارلوآ نلاخندنرب رحراهماننب اکش هباشاب ییعرب زو نانلوب یظداحمیزوا ||
 یضازلاب ن نمسکعشل رب یکی ر کز ونھ ہد: ولآندنر لا شراتکل+قحربغب كم وقرب |

 ندنرالوصع نالوا تبان یتا دخ ئار لتکل ع د هب هعقبج هجر اخیرا دب اراب د لوت

 غا ضرتویدزکسروبدب | فلت ی رال وص مز, دلاح یراق دلواروب ملا متس | |
 ح اتشهحاضداو فار ەت ددل وا ق اردغ لصد و قاز سفاصنا هدرا هج ردن قدرا |

 | تاج ل سود کن کل یدرب 4 وصی هرافابا 5 رکو ب یدک ۱ رکتیهاش## ردبلک د 1 ۱

 . |یدلاقیمهراجرب هقشبندقلوا تمادنرح قد رغندنفهدلوایرتایکلرمسشیجخو |

 لوس یکیا یرھن ناب وق
 یرب كر هنلوب هب هبعش
 قاز |یرکب دوهزکد هرق
 هلا بایصتا کد

 سا
 ندنا بولیئد نامط
 ةيیاطزابقهدن وب ناب وق
 هزارحص مساو نالوا ر



 چک
 در ی ندنف رطوسقم نا موعه هٿ

 هغلوا شخلواواعشاو اهنا یتبدلوا شمرب وربخ یراده رخ تك. ارک

 AE ر دلاقاعد بس ندلحینب دلو ناطلس یا رک یڑاف

 e هباشاب یدسیع هدنیاب شما وا لایصدا و .نانا یسنج یاشا

 1 یدلردنوک يلاع نامرف

 و یکیردلیارمشندماننبپ هلبالیتسا هم رق كنول هیسور $

 تاغار رداهد ل رف رول هیس ور هلهحو ین دناوآناسهدالاب

 هن اسا ضعب نکن اراشا داعقا هبیتاخدنسم هنن ییارکتیهاش اربجو لر زت

 هنفرطیزوا کلا ںویملوا ٹبشت هب هيلک تاکر ادن انلعند هیلعتاو دقرط:ءات

 ا یبهففاسح ا كال نامطو لاسرا یرکتسع ظفاحم رادقمر
 دوخ دوخكنول هیسورو ید اشارو هلاحا هناشاب لع ظفاحع قحوغوص
 :نیعضاما اضتفالا بس هدهسا رب اسم هدهع یو هدر اد | ناخ

 تدوعهد ود اداعدا میم ارح یارکتیهاشوپولک هع رقامدقم قر هئلوا

 || اهد هکسودنکت یاهثو ردنااتنا ف ارکنیهاش هنب یسدهرک و ب وللثم یکیدشا

 || ردیک بودا ارجا داوم ضعب هدنروص قجملوا شخ تعفنم هدا ز
 نوا هل اغلا یتلناخ هرکو ب هسباول هبسور # ۲ یدروشلوا نط

 1 هدلالخ وب یدرارا هناسهرب رح کو لر شود هنسهیعاد كع اطبض

 ۱ ۱ | هدنبناج نابط هلرکسع رادقمرب یمادنهک كناشاب لع یظفاحع قحوغوص

 ۲ مردنوکه نسودنک كم ارکتیهاش هلمحو ینح هئلوا لیصفتهدش ان دلج بولو

 | قوس فرط فرط كردا هناه؛ینوب هل هسورهدک لپا لق یدآییداوا
 ]| ینجاضمب * را دلناالشماو طیص یاب وق و نابطو و عارف كردنارک اسع

 [ دن ا وشان نالوا یوا تمت هتنابنامط هک دبا رب ردا را
 ]| شمردنوک كي ارکتیهاش هلب ربخیکج هیلرب وز اوج هنتماقاهدراف طاو هدنلوصو
 ]دام هتنر سس مات یصوصخ و و هیسورهلکت|مادعاولنقنامهیدآینیدلوا

 ۱ أ دیارکیهاشاسرد هکمروک هنبناجنامسینبرارکسع نوچ ا ماقتناذخااوکو بودا
 | هلي داتیممرللازج لوق لوق هنب رانا نامو هفکو نابوق لاحرذ بولا تصخر
 | هاکاننکیا كجروک شبا كيارکتیهاش هرکصندلک داباقوسهرفورک اسع
 5 هیون دریای ی بت هیون ی روم
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 فا
 هنعفدو منم ایلکكب بسا رولوا بحوم ییهماعتارضم هلوفموب هاش ةنفیدلوا ||

 نیک یک روک ناکرایلکبلو دلا بودا قلعتیرادناهج ةیعطق دارا

 نالوا هدنرهرباد لاجرو املعو رودصو ارزو رڪ نایلوا ندباب زا
 ۱ هدن رفا درف ندن هلوقینانص اوراس مدخل رک ویراغانوردناو را دقوح ۱

 یراتنعن دنعاتم دنه یلکع>و ىسەفا روع“ و قشو و قاقو روع“

 قلطمنوسلوا هسارولوا ندعون یتنف یاب و ولکعو ییاخرو بوق
 لوپناتسا ناقیح هدهسورح کالاغو هدلوبناتسا طو تونعاشوق یلاشدنه

 یدیراقاشوقو بوبک ی سها ماشو یسنطوق هسورب و یسلاش یروکناو
 ليم كنس هفناطناوسن ادعام ندرانوب قلوا ندشوب و یغاشوقاجو همك!
 لشلا ندنادنالقو همرصو لت روشوارببعت یشنا هطلغ یرلکدلبا تیرو

 هدنرو م نوک کسند راتوبش او قماملوا لامعتساو ارشو می رابینزوسو ||
 رخت الب دساروئ و یربندزاشوب هدنرزوا كيکر ه نده وق رح تا از

 یتسد ندرایش ها ینزوس ندنادبالق وهمرصو لن یثیا هطافوقهلوابیدأت ||

 هلاخكيک رهءرکصندنآرب و بونلوا عفدوقرص اعب رسرانلوا دوجوممویلا ||
 لاعاو مسن میکرهو هسیارونلوب یشرب ند ہللا ینزوس هلوتموب هدنناکدو |

 باص هدنکو |یناکدودخا ناماالب هسا شع یزرد یینو هسا شیلا

 رودص زب رف رش نورتباهم نوبامه طخلرابم هدنناب قلو ا لیکتت با
 ذافنالاحیا یبع بویهاوا سابق هنارخاروما صوصخ و یدعا هلغلوا
 یهانتفالخ ترضح نول اھ ںولطم اعطو یساه و ماودو هنسارحاو

 ناطباض راسو ادنهک رکی راقاجوا ییفیکوب هدقدلوا رکمولعم کودبآ
 هنسهعاش او مالعا هننار ذنو ادو تاوغا هعب را تاکولب و هنرلنارفنو
 رسو تردابم ۱ یر لب ارذح«تداغد نیر < نواه طح ر اغمو

 زس هیلبا تیناحو یشاحن ندنفالخو تباعرو تراظن هما حاوی

 ٭ ع رفزا ناطلس یارکی زاغ دورو #

 یظفاح هعلف قنابو نامرکقاواشاب یدبعی رکسع رس لیعاعسا هدانناون
 نالاق هدع رد هدنرااد وم U الا تول زا ار رحم ندن رافرطاشاب لیعاعسا

 ندع رد ناطلس یارک یزاغواغواكناخ یار ناو قوتم ندرلناطالس

 هنکلتفح ناال یارکتخ عفاو هدول نم لح بولک هغاحوب هلا جورج

 هسک ارجو هزاباو دنهل اول وقسم نالا یارک به اشو شع الوزن هرفاسم

۷ 



E #٠ RE 

 * هضب رف هلهج و ینیدنلوا هب رج
 ا ناتو EE ام

 لب :رابع نادا

 < نوبامه لقنواغود جورخ #

 1 ۱ ین كنهرخ :الایداج نیک ۱ لولح را شه

etمه دنیفسهعطق حب اقر نوحنا قعشالوطهدرکد قآداتعمرب داشان  || 

 | عالطتسا هلبانافس لاسا هزک دمرق اکو هزک د قا هک + یکستدک تالاا
 ۱ لفن هنارمسلحاسناطاس هشاع عقاوهد وکه تروا هرزوا !كعا لاوحاو رابخا

 || شاطکشپیخدیرایرضح ناخ دی ادبعناطلم ءرکصن 3 جاقرب یدتا

 یدرویب لقن هننوبامه یارسلحاس

 4 ییاظد هساا 3%

 د رکبع تاماظن نالوا تبشتاضتقالا بسح هدانناو
NO ETPدن دم  

 ۱ قر هقاب هش رب رب سکره وربندتدمردک هل وش ردشفلوا ارجا یخد یماظن
 1 ناکراوندنرلقدل وار ۳ 4 درک قوا هدوهب بوشود هننافلکت هسلا

 ۳ ندنکیدلک هن هبت وا قرف نا : داحآو دمدح "هرز هنس تطاس

 ۱ . كنهرخالا ید اجیواح یناهسشت شات تکر > هح دح سکر ههدصوصخ وب

 ۹ یدلروس رادصا نواه نامرف هعطور یتوک حدر د نوا

 1 ۳ تروص #

 ۱ تر هدن رها ور تافلکت یرلکدلبا ا

 تلو د لاجر قر هلو اد ارم یراتافارمسا هن وکو بام ویغامویءانب هضاعاولهاسد 3

 ۱ یراتعو ناتنق یلکعجو روک عاونا ارنا ارگ نالوا ضصوص# هب هبلع

 ندب..وب بولوا دسر هەتا یرانافلکن هل یسلت هر له هلا راسو لاشه

 ۱ یقالح هدننمممفا ادم رحیرورض بويع فو هنالمجت باسا غلام یرلفد۵

 ۱ رج" یتاوذ یرلودلوا نسلم یهورک همدخو راستجاهباجر اب 'تاکرحاضر

 / هتالمج هلوتعوب ني راعفانعو بس اکم ید یم هرمز فانصاور تب هعیدصتو

 ۱ رب هاو یا رطاو هناتسدنه ےلقاند هیلعلا ةنطلسلاراد هلهجووپ هقشب
 یھ یرر ید EE ندنهحوت و نودیکل امر او ققهنس

 ۱! 3 هتیدل وا #

 نیا را ہو ےہ یا کال هک ے۷ کک ی یا. ا



eات او  

 هیلوا رابتعا عاق | ۱

 كجا تراظن هن رلماظنو ملعت كن هموق رم تارفت هک عسا طرش 9 |

 یی رابجاوم هلتهج ییج هنا و رطان یر ندنس هم دح هیت تاوداعاد هرزوا ۱

 ندنسنکرس یراغا هدلاحینیدلوارضاح یرارظانقرداوامولعمیراصخح |
 ۱ هیلرب و هلا هلص وب بولا هماسا باحكا سا

 شع یرابجاوم طسق تردکال هنسرب هموق رح تارفن_ه<یشاع طرش #

 ةنابصیبیربمروک دمعيلمبولواغلاب هشورغ قع ىد: زوتوازویتردكبید |
 رادحلسو هاسوجت 4 رعویجش وطویب هبجویراب رکی یلاعاکرد هعفد وب ۱

 ردصید یروصق قرهنلوا صاقت ندنالولحم قج هنلواذخاندنراقاجوا ]|

 اعججنالوا نیعمهرلناوا یشابشواحو باتککلاسبرو رادزفدو ادو رظعا ۱
 هدقدنلوا ماعا هليا هو العوز ارفاندنرا هه | فوقوم سورغكتردزوتوازو ||

 قج هناوا ببتر هر وک هنساضتق ار ر حلا دعب كن هموقرم تارفن یس هلضف هرکص |

 افوق وم ەدەرماع هن رخ هرزوا قلوا توسع هندوراصم یرلامتاو كعا

 قجهلوا عقاو هلهحووب و هیفلوا فرص هلع رخآیشورغرب بونلوآ طح
 قلبت یا رفت یر ببندید یس هک ارصم
 هدهرماع هنب رخناکاک هرزوا قوا فرصه ه6 تار وطوال ثم و دوخاب و

 قلا هر | e چ هراد جا وا وا

A ۹٩6 هلاسر  

 رک دیجی OR ف فا رفن گریم

 19 راب وطثعرسو شکم رم دنا E رفت ن یڪع 7 ۰
 كثب راب وط تعرسهدنکنچ فصو قخادنا هبجنو تیک تنتامز اولو ت امهم
 یراوس هنب ا ا بوط جیپ هکنوجو قیعضو

 هب هخرجیدندزب هسیار ایج یړاوس ندنفرط نعش د هکلب ؛ و بوبلرب دتا موه

 ۱ کان راب و او تقولوا پولك مزال قلر اتي یر اوس

 E بفصو نیم رک و هحرح رکو یایعسا تروص هلس هل رریکراب 1

 | لو فرعی تیپ دودکش دام تا
wu a 



 ارت سیما هدرضحورفس هبهموقرع تارفن_ 4 نماثطرش #

 / لب تغرس نف ملت هرقل ا ون كي
 تارن نال وار رک هلی دعقارمشب نوا اددحخ وچ یتا ظرش :%

 ری او تماقا هدنرا لشد اعادبولوا ندراتکیدرحوهدازا یلئتوف و یلخنوک

 ۱ دا هنسچوا هللا تعوادم e نوکر حوا هد هتفه نوب اک

 ۱ | هب قارشى ركب هللا قرت هجفارشپ ید یرلهیموب كلران وب هرکصتدک د لبا

 هلب رب و یرابجاوم ندننوک یراهحوت بوتلوا عالبا
 ۱ روا حورحو رابتخاو لیلع هدهناتسآ ندنراص | دک تلا طرش ول

 | زوتواندنتالولح یناجو ا« ماع نا وطهروک هنتحا رج و تلعو هنفار ادکما

 | رامظعاردصو هل هجا ی لاوقرف هسرولواعقاو هدرفسرکتلاحوب وهچقا
 .دوخاب و ندنلولحم ی هراق وا تااذک هلباهدان زاهد هدنروص یرلکدلباهدارا

 ۱ یاران ام درو هدنام لع هلهحولوا بواب رب و تالدعاقت اصاقت

 0 هل ر و هدیکیاناوت دعتسم رخآرب یرلیماسا هلیضرع
  ییوماعم یخد یرلیماسا كرانلوا تمدخ ءلراتو توف 46 میارطرش #
 | بولی رب و هاتکی درج زمسماسا نالوا یجزالع جم وط هلیضرع امهیلا
 ۱ هب ةماسا رهب بويعو ا للعت ولردرب هدنساطعا و وعد هنعسا كنب رادنسو

 ۲ هيلا اف رخ هدایز ندشورغر

 ۱ نيو طورشم یرللوا در ع كنهروک دم تارفت سماخ طرش 7۷

 | هراتلوا بلاط هکلبا هبل لاسرا بولر و نذا هکشلوا هعقدلوا دعاقتم
 1 ۱ هیوا نعناع

 | رثسبویتلوا ضرف قاجوا هقشب هروک دع تارفن + سدان طرش #
 | كاجو (ناطباضوافآ یرالاعاو طبضوهدنلخ ا د كنغاجو| ىج وطهدرض>و

 ۱ طورشهدکد لیااضتقا یرالوا روم هننبعمرکسعرس هلو هدنراهرادا تح
 | هدراتبرومأم هلل وب و بولوا رومأم هلیتفرعم یراقاجوا هنبهرزوا یراماظن
 ۱ لر و قرن هحقا رشکیآ هنن اداتسا بونلوا نییعت دائسارب هرفن زومط
 ۳ ی هوا را

 سسمونکمردقنره یسهرادا هلارفنتلا كب وطرپ ره € میاسمرش دلم

 ر AF دیهش و حورګ هد هر راح نح ید هسا
 هنلق صیصختو نییع رفننوا هب وطرب ره هللا هدایز رفن

 هک کا



 منه را و ندیم ندنسیاها هو مدل وب نح 1

 رارول هدا ر ام بوک یدودح هده اعم یالخیثان ندنردیعت

 شا دعای ءان هتنایاکش نالوبعوقو كنسي با هع تاعفدلاب ود

 هیاشاب هل ادبعر | دیس یسلاو هئسو نوعا قماملوارادت هتک ح هدهاعم

 توئلوارادصا یلاعنامرف هعطق رب اباطخ هن رلکب و هناطباضو تاضق هلج لاو

 هدنلوصو هفرطلوا كفش نامرُف یدنلوا لاسرا هللا صوص رشابم
 غیلبت یی هینس "هدارا هلعج ینفارشاو نابعا هنسوب هل اتاپ هللادبع

 یتصوصخ یسالروت؟ هعوفو هيض رمان تاکرحواوب دعبایفو یدتبا
 یدردتا دهعن هنس هلج |

 « ییظننو بیئرت كن رای وط تعرس 9
 هرهاع هنا وطقر هنلو ۱ ترشابم هنهط» یرلب وطتعرمس دا اوله دوآ

 بدترت یسح وط ی عرس رفنیللازویکا هرزو

 هلیس هو رلع رشت ىلا ET تآرفنء ر کو یدیشعلوا 2 ظننو

 نیعترظا و رومأم هنن رلولعت رادهنصوصخ یرلمآوا عالباهرفن كیا

 هرهأص 4 هنا وط هل یدنذا دسر ینطصحیتاکادنهک قباسقالو !|شلروس

 یلاع نامرف هعطق رب یواح ییهددعدویقو طورمشاباطخ هن اقا نیما یرظان

 هلغلوا ند همزال یریغوقرف “دسا داخ اک ارکسع یانصاو یدل وارداص

 یرایک هیقات ند هقوچ ضاب شهکی د ندکر ت یکی انوا یللکس وپ لش نب راش
 ك هلب|توراب راطتق ىکا نانلوا نییعت ند رم بناجو یدناوا طب ر هماظن

 تاقوابودا ییلعتعرسنوک چی وا هد هه هد دنا دشاک دوخاب وهدنلغوا ۱

 یدلرو نامرف یراایا ب سکت ر اممو هکلمهدنرلف هم نامداو ےلعت خد ەد رتا ۱

 یدنلقانب هلشق یل هارب هدنراوجیر هلشق ۰ معاعهناخح وط نوعا یراناکساو ||
 ىج ردة وفا بوط دعددنوار گن و هلن ار و

 : ردشلروک بسانم ییرد هماقم و كاا عل زیداوا ت

 < یاظذ طورش كنتارفن یصعرس

 یر عسقیتعرفن یی ازوبکناناوارب رحت هلی ہچقارشیم رکیاھدقم(لوا طرمش) |
 نانلوارب رحهلبا هجنارمشب نوا اد دج هل رللو اداتسا بودبابسک تر امم ی رار دابا |

N وا 



۰ KF 
تاماظنندنکیدت االیتسا هع رف

 باتو هتنوتودک تن هب : رکسع

دحایناجوا نایتع سسترابعندرفن ك یکیاوراب وطداجاوت رکس دعا"
 نا

 1 هیج هدامر لصا نعو ییددلروس تمههب دیکلم تاماظن طعب و نظن

 / تروشم نم رط هدنسومق مالسالا جش دوخار وهدیلاعباب نوصس هرک اذم

 | قجهوا عقاو انلعو ابقاعتتفولا بسح ج بولوا یک تداغنفلوا

 | هقشب ندنفجهلوا ببس هفیحارا ثودح هدننس ماوع ناسیش رهاط رلتروشم

 | دعبايد هلتمجیمجلواهلیسو هنب راشتنا تالو د رار ضم!نالوابحاو یقک

  یرلفدلوارضاح هل اهرکنتمتثیههددانآ طاشت تنطلس ناکراو تلودنایعا

 هناماظن ضع وللموناهدویدنل وا نامرذ یرلعا تروشم ساع دع هدلاح

 ۱ یا رات یتیدلا هلف ر راد هعیاقو وب كنب دنفافصاو یدنلف رادتاو تن

 كتالاتم اعم یکی دلی ناب و طسب هدنس هه ا یی دلواشع .۱عدقت هن وی امهنیبام

 1 هدنسهکسل یخ دزاب همان اشاب دیجلیلخ نکل رد هلهجووب هشا یسهصالخ

 | اذکو ردشع  هاکزپ رک ات وے دم كناشاب لیج لیلخ ی اکر اد تاماظنوب

 | ردشلیاتح ندنساتنوحدم كن اشاب دیجلیلخ هلهحووب یخ دیدنفایرونا
 . اینا بولوادناع هنتطاسفرطتاذلاب و الوا هب رمصعنانسحم هنوکر هما

 شیاتسوحدم راد هصح هجراتمدخو د> ید نب رومام نانو هدننآارحا

 | هداتناوب هسیالاح هنره رول هناوا قیفوت ند كمالکیکبا هلیسلوا شاک هوا
 | ارظن هلاح شور همش ندقدنلوا تدشت هناماظن صعب ح وزعشم هجورب

 ۱ اردا لب !مور هلغلو اند همزال د یماککع او هب وقت ل را دحر س

 | تامهورباخذو رک اسعیناکرادقم هنیرافرط هسکارجومزاباو قجوغوصو
 | یلیخرب طاتحالالحال هددمهمنک اما والثم هبفوصو هنر داو لاسرا هراس

 | هلیفلخ یمواشاپ یدبعر زو یسلاو هبهانوکوو یدئوا راخداومجر اخذ
 . رومآمهناج لیعاج اهرزوا كن تکرح هناظتعوتماقا هدنلحاوسهنوط

 . هب باس تاکرادنو همزال تاماظنهدب ونلو ار وصت هلتقویراروپ نکلیدنلق

 | هشالنشاب وهشابشیا هسحوب یدبا رک قوا ترشابم مدقا هنسرکس
 | مولعمند هینآتاعوقو یفیدلوا دیفمكتاثبشت نالواقاو هرکصن دکد شود

 | هدلالخوب ندنرافدنلوب قفتمو ایهمینرطادعااربز #*  رولوانابتسو

 || ثعابیدول هم بویلوا یلاخندنفیلکنرهدامرملوالمح ېپ زدی راول هیسور
 | . یدیشخا تبشد هن رل هيعا د قع وف هب هتروا بولار اهدامر قجەلوأ هعزانم



e 99 ۰ 
 دا توص ۳۳ یسهاوا نیبعن : هنس دظفاحم سا كن رب ندارزو |

 اش اس هدشترادص ,كنب راترمضح اشاب دم نک« فلس دف یدیشلوا راعفا

 عفر ترازو كن راترضح اشا دم رادیلس قبساردص یسلاو مورضرل |"

 هلن وب شلوار هم لمس کیش امر هرزوا قملوا طبض هن یر یلاوماو ِ

 تویلروک اور یسروطنو رګ هدلګر هرازولاع وف رمو یم هر داصم لر زور
 فرازو كملاراشم نوک تیدلق تناما ەد هع یرک تلاکو تمدخ |

 ردص كاذکب ونلیقرومأم هنسهظفاحت شافو در ه ودنک لاوما ةفاکو اقا |

 دارغلب هل رلترازو یاس ید كن راترضح نمردب اشاب دم ترع قیسا
 هجو یتیدازاب تاصفدلاب رخ ومو مدقم # ردشملوا هیحوت ییلظفاسحم

 كلوا هیسو رو ترعصب راظنا هلاحاههانک اوقارطاو هنب رافرط ع رقاعادهرزوا

 قاناداوح نانلوا نالصساو یالاح نانلق لالدتسا ندننانکسو تاکرح
 هعفح یربادن نالوا یرهنارب زور طاخ شال هروک هلاحو تقو یاضتقمو ||
 زدشتلفرب ره تدومدماقهدنقابس یرلمروس هدافا«یهناصااغ قرط || |

 4 هریاستاکرادنو هب یصعتاماظن صعب #۴

 ینازسماظنو هطبار كنوب ام یودراهدنرفس هیسورنالوا عقاو مدقآندنوب
 دطاصمرب یک یسهلاصم هجران راحات هلعلوا روصح دنع هژینستح

 تلود هدنتروصهک راتمنامزرپ یرابیدلواردشیاربولب ورا 17

 ها ادف یکلرورنتو رت یتافغباوخ دمبایفوراباتحارتسا یرکسعهیلع ||
 توق لایق بوتلوااذتصا هب هب رکسع تاماظنواشاو لاکا هب رفس تامه ||

 نارکراب وب هیلتعاودو روئلوارادتباهراذخاندنشدهدقدلوالصاحدادعتناو
 ناخدیطادبع هیلعءان یداتیلست رادم یرادیما رولو صالخ ندنتلا
 رادربخ و هاک [ندهتفدون ییاظع یارزو نالک هترادص ماتم یراترمضح

 هدنراتان وا ۵طخ ددعتم یراق دروپ رادصار ماده هب رقسماهم ماتا بودن |
 قو سکر ه بویقاب هب اذتعالا مزال مما وب راناک هت راد مان ناو ی وه
 توف صرف تفونالوا شمک هلا ندنکیدشود هن رل هیعادنوسک شوخ
 هدفدلوا یهاشداب مولعم ییدلوایدابهنسمر اش اهدنافر كنشود یرلعا

 ده ساضتعم#هلاحیا اوهرزو هسرول اف شبا #هلاوحار دکرکف قاوهاش(تب)

 هب رکسعتاماظن دحایخ هداناوب قرهلواروبحهروما"هب ستو حظت تالاب |(

 ول هسور هلهجو یفح. هوا نایورسشهدررز هک هیت دوا ۱ ۱
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  Eکو ۳

i AT مش یدن ك ETE 
 رکاسع "هرادا هلس هیلزا تیاثعو نوع كن رلیرمضح یاعتو هراس قحو

 مەعع“ وا رەدنوب و مرد اه زا هع دنک یزسهصاخ هد هیکلمریا دث یارحاو : ۱

 ۍرو رض هکیدلاق ردمشلیاداهشا ییلاعلابر هتخدلواقحمزوس بوبلوا |

 ا مزال نک رومأم هنفرط یبا مور زم هجر دقت ییددلوب عوقورفس 1
 | هساک مزال یروهط رفسنکلیدردبااضتفارکلک هب هیهانوکس فكاب لاحرهم 1
 ۱ ءاش دن دلوا ندناظوحلم هص الخ قلوا هنفرط عر رو ر کتب روهأم زس ۱

 : | هورکب رزوا تایل وطن |یویق اا ضنقاز کک سىب هتفرط هیهانوک لر سهلتروص وب ۱
 : || یرکاسعقجهلوا بیترتهبادعا ةعفادموهن رابناجعرق ررحهجورپیسلوا ۱

 || دەدا تلو د قمر اف یتاذیکءلرسور در اد. دب ىج هلو | هب وق میر هب الا
 نالوا هرکفرطامدتم وردر اکشآ کود اتناها نیعر وج قفالخو تقادص
 || اقا دج را دس كصحدیاسفن ییاهرزوا ددلوا زکمولعم تراسخ
 هوا مولععالعا ندهلج یکیدلبا تثشن ندنراباضغاو لافغا یموح رم

OEE1 رقم و ص یاس ندرکیرژوا هلو اما د هدنت ع اجو معاق  

 ةبجاو تفد هرکه ظفاح یک متابح هرامرس تویلوا هداد اصر هنکیدتا

 مورگر دقنره یدو ایده 1 2 كلدعش ۴ رداد "هدهع

 حوتفم هر 1 تاولا هللا ب را یدهع ضعت ادعا هددساا نابامو

 ندنابجاو قوا ضب وفت٬ e لوطانا هن هلاحال هسبارولوا
 ۷ . هدلاح ییدمش هلا راظتنا هراک بقا وع نولس هج هلل ول یران ول هتشا۴#ر واوا

 : هن را هظفاحروما ند ااضتفاكت دلهالود دودحو لحاوسر اسوقحوغوص

 . || هنمالعاو مالعتسا اهشاقدب كرائاو لاوحا راد هع رقو ول هسرو تراظن
 E هدنلود یس هلج ءلریدت نکغیدزار دهزالرکملود طظعتمهدلاحیره لرد !تربغ

 ٠ یرکبح قلهاوخربخ رکفیدرویب اقا ید هدنابوب هلغلوا صحت تباصاو
 یک ك زس یلاعتقح ٩ ردشایا ذج م هزکتداعسفرط هدابز تافجاقر

 كيادخ هاکرد دنمزابنوب 3۴ نیما هبا دن قلودو ند ناسکن رغ

 لا زکناذبویلوا مرک تیناسفنو ضرخاوس هب هسهگرب و تعفنمرج
 هننادناخ .ْممعل یلو هدداصا مکح هلیا هینس تنطاس ناراعش تقادص

 نداعصاالهسم بانج * ردقوب مدوصقم یربغ ندنمدخ ههللا دابعو
 . هیلبارواب س هیناب ر قیفون هزب وهزمس بویلب ار یره هب رخ تین هکمردیارابن

 9 3 ندارزو #۷
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 یی هیهانوک ی یبم هنغیدلو اظوظع ندنکر حولقن هلح کبد هلیسلوا شلو " ً ۱
 هرکرب ندنسودنک هد ما لوا ندنغیدلوا مولعهزونه کج بودن !لوبق || ۱[
 كب ندنفرطاشاب دیجلیلخ هنسودنکر اداکوب نیک مزال نوا جارقسا || |
 هو د یداشاب ع هدش اوج و شلردنوکت ارب رم یواح یتافطات وتاغتلاهدایز 3 ۱

 ر ه رار هلا تګ ندنناصقن كنترازو باپسا والثمرداحو رطاقو )۴ ۱

 قحا ید الثا اش عییکهد |لاثتما تعرسذسدارولب روی نامرف فو || |
 لصاو هتداعسرد یربخ ینیدلوا شل مات و ور هر اشاب دم یلسودنا اس رف :

 یراتمالعرفسطقف ر دشمالافتجاح ةنسارجا كن هظوحم تاهيجوت هلغلوا
 فیل ات كنارزو قج ه ارا هشیا هدب رحتقو هلیساو | هدکعش هداب زهنوک ن دنوک
 ییاشاب ىلع هن اشا دیخ لیلح یتیم هنغن دلو اندل اح یاضتعم یرافیطاتو

 یلاخندنل اسراتارپ رح هنار اکشز اونو هنافلب تیاغهدنفایس فیطلنو نیمأت
 جرد هلحموب كنسبرب ندرانون نوعا هدام حاضرا ٭ رد-مالوا

 ردشلروک بدانم یریطستو

 رر رک باشا یلعیباحیلکیناجتناثاپدیج لی هدلوالامییر لئاوا #* ||
 چ ردتروص تار رحم ینیدلوا شعا لاسراو | 3

 لاح دیفرت كنب رابانج مالنا مييصت لا هنب رآہد.ھع تابا یلوطانا كنب راص)م ا
 یکیدلباروهظ هر ور تکر حر یاعت هللا ذاعمو قل وا هلیسو هنن رار اد ماظذو

 9۶ یدنآییم هتسهدارا قوی رادم هب هراس تاکرادتو رکسع عج هجر دقت

 هن راند كن هيلعتلود هل اقحلص هجا ا یدل هدنس ارزو ردفول ارز

 ینهینستلطاس سومان و ناش هدرضحورفس هلیس هم اص یار او كح ەدى | هل اقم

 نکی انج رکیدلیا دعالعا ند هلج و نسا د ا كح هیلىا لیکت

 هلا راشم ۷ رد راترمضح اشا یدیع یس یس لاو یلوطاب | الاح هدرب و

 تب رومأم هر اما لک د ناد حاتحیرلن اذرهوجهجرک | ی د کانی راترضح

 . یبصانم یراق دنلوب >و یتددلوایراتف د هب هرنادطب رو طض «دنرتع رعو

 رل هلییسح یسمالوایرلمادقا نادنح دن راتنایصكن افعضوارهفهدننورد

 اده ا هوالع هن را هشاسنرباغنالواهدنرادب یعویش كراتکر حوبهدنتفو ||

 رک دزوس هسیالاح هنرهنکل یدیشلافقمررب هنی رالوا روع#* ندروضح ||
 قیفد تاو ف یسهراد تایدعشو * یدناوا مهد بویلوا یسهلوقم | 3

 تهبلا راشموزرسن هکرذ ی از موس و ام ردنا د هلم وارق یتم |



e کیک 
 فنی u اطو شام * رارولس العا ی  هسسد یی رطو راردنا

 هدنعوقو ترفانم هدنرلب هت رل 9 ع ره هدلاح یتندلوا یراهدنأف , هنلود

 نيل ودل ا نيب یلاها یاطرابق هدننروص طس وت هب هنابم ات وک سور

PETEعفد هلیط رش قمامل وا هلخادم هنن راودنکن دف  

 قلارارپ ینوہ هسلصتره كردبا فیلکتو اعدتسا زا ھیسور یتسخلوا ہللاف

 ندنم رب ز كن رلناخ عرق یرلب اطرابق هلتروصوب بور دنا لوق هب هيلع ود
 زدم زوشود هنس هلیح ماد هرکضند دنا دیعتو گاف ندهیلعلود دیاسو

Aژل هعلق ددعتم هنحما یرلاکلا لرد. مارک او ماعنا  
 رشسلو طبض هلیمامت لکصندکد رب و تناتم هلیعط و رک عو ثادحا

 ٣ و لوا هعفانم ردق وذ *ردشابا لاخدا هنکلس یسالعر ودنک یتسلاهاو
 ردشلوا سد هدنف رظهنس

 برای خردام رول هیسورو قهاومهلاحو تفو د یتاط حال موب كناشاب ىلع

 ولطاشحا هروکه ب هیلعتلود هلتهجرهبون, روک ق باطم هنب رله رګراوطاو
 ترشابم هلاک كنه رفس باسا هج هدابز ندیکلوا نیفلواندلاح همز ال ق غلوب
 هنوط هدام كح هلنوشودلوا كا ةدنابوب طف ۴# ردشلر و رارق ذفْعلوا

 هدقا بولوا یصوصخ یسلوپ كناذرب یلقیل هکلرکسعرمس دنیا
 ۴یدبشملوا لقث هتناج هقسلس اشاب لج دخ لود یتیم هب هلقحالموب

 ار ولو هدناملعدوخاب ورای | تافورک | هلغلوا هتسخ هحبرغآی خدواهدانناوب
 راج | یشاوا اعنا ندیدعش هرزواقفلوالاسرا یسانمرکیدهن ربلاحرد
 دصوصخح سلحنانلوا دقع هدیلاعر دصروض> یتبم هنفیدلوا ندتصم

 دتسوب هما رسا هلن کسعرمس ۵ هعهجر وما ها وعموت هدقدنلواناصردتیفیک

 , تت هللادبعىسلاو

 در باز یسلریدشا تکر حند هنسوبكنا ی ٹا ندتلوا مها یْلوب
 2آ بولوابوصت للفن هتسلابهنوط كناشاب یدبع دیهانوک
 7 زورپ ردتقمهعاش | دن هتو دانا زو طض یجدهدنتلانا یلوطان |

 3 ی دلافلاس جد یبصنم هيهات وک نیغلوا ندرما تابجا اویسلوب

 اب لغو اهرزو آر یدنکی سد كيناجو نوزپ رط هجوتلابهنسهدمعان اب لع
 لوز رط و ریند هد دم تدماش اب یلغ هد هسا شلوا بست یسلروی هلاحا
 گم او نا تناکموذوفت تسک هدف و



 هطلاب و را وا ا دن یدک ۱

 هننداسفاو لالخا كنادغت هدمد دهد ا زلف هدنرابلاوح راصیعوطو

 یدصت هه راع وب در دطو شرب اغم یراتکر حوب نامز كعد اترا ۱

 ندنفجبهوا شاق دورنا ۵ نیتوخو ردن ویزواهدلاحوب هکنوج دسروشوا
 بی دات یلئابق هسک ارحوهزابا ید ندفرطر * نل واهداف ندرادح رس وب ت را

 شما و ودر و صالح n جور عر

 # ردةلوا طلسم ید ایی هاب ی زاغ

 هنو ندرانا هل رفنرپ رول هیسور بولوا راتدعم ولت وطر .دنراغاط هزابا
 یندععقر هلوا ففاو هنب راصرخ نیل هزابآ کت راشعا دنماعم لر هدروتکا
 هیعاد وب نادر لقدلوا شا سک | عاس ییلاعا یجدهدنرلنس ودنکد مبل ارس

 ردشلاق بولوا ریکیاج هدنرلنو رد راول ةبسور
 تع هلن : رودنک ی دیناتسجروک لر هشلرب ر هدرلاروا راول هیسور هقشپنندنوب

 ین هود ین هش طوب بودن اطیط ی نا رخ لوا و رکن و

 ندنراموق هسک ارجوزابا كنهيلعتلوداما رتراوایلاغندنرکف كما شید

 راجود هزاهلاغ ماطرب هدب وشوزوب هلباول هیسور نوا راوب راو یتعقتهب
 ویدراو ناز هن هدتفلوا هدعاسم هنساعدتسا نالوا هدناب وب هسا ندقلوا
 باو هلهجو وب کا هسرواوا ندا باوصتسا فرط تایم هدع 3

 هدنناهن هددسنا لک د ناناغ ینا زود وس .دلاح یکی دم هحرک هکرولب رب 7

 لیلدیسهدامیاطرابق هنەجەلوا تفنم هن هب ول هیسوروترضمهن هن هيلع ود

 تععنم هراب رب هن یره بناح ندنلئاف هرز ارحو هزانا هکنوح رد 3

 كتسنکیاهلب رللواتر امعند هقرفتم لئابقو هقرف هقرف ی دیسل اها ویلو |

 لوقو رلوالباف یرادایقنا هدرفرب و یراداحما هلهجورپ وز هرب رب ییاوت
 لومأم تهد هلوکر ندنرودنک ندنرلفدلوا موقرب تاب هدنراده 1

 نکدهرق یلاعت هللاذاعم هسرولوا كج هک هنلا نشدیزاکلا نکل # فو

 || ندش رعتیرا هسسدورکم تیفیک راول هیسور * نلاق یخ الص! ندالحاوب
 هزکص هنسیمرکب شی نوا یکی راک دکو د هن اد هما د كاف مدایص ردن تی

 || ماها هما رم دیص هلیفرص هباک غلابخ نوجمایلاصصساكعفانمنالوا ظوح#



 a ید کا هلتابالوق كب تش ندیدلوا 99 و

 .همو لکم یسهب رەس تاکرادت هفاک هسا كنولهبسور تویلوا دعاسم

 اه تفولوا هکیدلاق * یدناراو یماغتود هکیاولتیلک هقشبندق دلوا

 :دقدتلجارفسندنفچهلوا كرغشمەدرقس هلببسح قافتانالوا هلبا هنرتق ید
  هیلعتلود هدنروص و بواک مزالقفلوا قوسودرارب هجولشاب هتفرط ذم
 ےک رج ارظن هنکح هل هدب | هطفاح نلحاوس هنوط قا یمهیفا " هوق

 هل "رب ندنرلتلو داب روالباعم4ب ول هک نداغج هيم هنلوارادتا هب هب زواج

 كل رقهدب وا اکو هحولت وقو هحرغا هن رزوا هبسور هرکصتدفدنا وا قاقتا

 او و هسیاتقواوا یدرولک مزال قوا ترشابم هنصوصخ یصالنخسا
 یصالتهساكم رد هیلعءانب #3یدیشم الف لخ ادب اسجزونه هیجراخربادن

 ۳ طمو وک تل دشوک هل اروصن هدایلوخ کلا یس هيض
 آیمراویسدسافتینرپ زکید هسخوبیمرابا اافتکا هلیطیضکع رق یاب دم

 ادهع هباقو هلعتلو دیشان ندشلوا شالت بحومو شا ا دقت اغرب

 یراقدنلوب هدنس يعاد ٽن اعر هب هلاص مط ورش راول هیسور هد هسلامدقت ان

 ندنراقدلوا ایام هراومها تاکرح ضعب ید ندفرطرب هدلاح

 ربط کر هلق رط هعددخورکم هنوکر هدننب اهن رظن هنیراتکر حو لاحول ڈوب
 رو لوا ےھف ھنوک ام صور دہ ومع یرلقت ارا دتب اهراهظایتاداسفنالوا
 ندنفرطاشاب دیجلیلخدانناوب وی دردن نالوا ۰ هرکب رطاخ هد صوصخ ود

 هدنب اوجندننبدلوا شا لاسر اور ر یاس بوتکم هعطقرپ هباش اب یلع
 کنول هیسور * هکردوبیسهصالخكنارب رح نالو ادراوندنفرطاشاب ىلع
 اعطققلوا هتفن رف هنس هلیح هلغلوا ترابع ند هعدخورکم وربندهتوا یراک
 ینتسهلاغ عرق هروکه مط هلبالاوحاونئارق تلالد كن ریلوق × ردلکد راج
 ج د یسلاها یفاچوب هل عامط او كب رحت یناخیارکدیهاش هسیا رار دبا فرطرپ
 تسدر ز كن رلناخ م رقتبسپ رس هجو, رانات هلا و ردندرانات فئاوط |

 دقزا جد راصیم وطو یاو ردندتتسبسم طورش قلوا هدنرلتموکح
 ون یدیرلودنک پورب دت ااعدتسا هناخیتیرلاروپلر هب دردص وص هنراناخ

 راردکر ک + كا یس صع سەد عام كد لعتلود هدصوصخ وبذل ردا



KAF 
 قفلوا عنمایلک یرؤ رح كنساتود هیسور نكد رف ندنزکد قازا e ا
 هدب ولیشاش هنفرطر , كم رقهجرب دقتیدخلوادنب و دس یماروبارب ز رولکمزال ۱

 قارحا یر افسو بولک یساغتود هیسورندارو هسرولب راقب چ رکسع#بهرق ۱
 ندعلوا مارهنابجوم هرک اسعى همهاو ردباقییضتورصحیزپهد ودما ۱

 رح وطبض یسهعلق شرک هدیولیتوطروک دم زاغوب اما *# رونلوا فوخ ||
 نا وات سوز نر وبص یدل ایت رارمارکسعهنسهش ناو ||

 هدنروصوب نمهدیا روم هل ییاقرب یلکروک یکبا ههايسرحم ندقازارح
 یزوا اینا # او لاتین بولیشانب هنفرطرهثكع رف |
 : هدنروصوب بودیاباحما كایاطبض یتسهقنلب نوربلقودن ودس نی زاغوب ||

 ندقدلواناسا یرارمارکسع هب راهلکسا ع رقکهدنسهرانوربلق هلباهولزوک |
 هتشا * رولی هئلوا موحش هنفرطیسهعلقروا ید ارب هل رطوب هقشب
 دیمالسا نافسهجرب دقت ییبدنلوادنن ودس ح ورشملاونمرب رزاغوب یکیاوب ۱

 كع رق هلبا نافسریکو ریغص قرهلوالصاح هلماک تینما هدزک دهرق نوما |
 یلوطاناهدنروصوب بولوالباقیبارخاورا مما تام مورک اسع هنفرظره ]|
 دطلاب وهوالقلاب و هتیلوآ هروک هنساوهرک اسع قج هلوارامماو لقنندنبناح ||

 یاری هتساوحولزوکرک او هی هدر ایکس ا  ر
 تعساک اووصهرق كلذكه سیا راراقیج هب هغکر رکا و هنیرافرطوصهرقو دصسهق ۱ |

 ارح وار ندفرطره هلب وب یسلاها م رقو 3 رارولیبہدباتکر حرا نالوا |
 نار او فرطفرطلر هلک بلق توف دهان هدنراک د روک ی غی دناوا موجڅولت وق
 ندقدلوالومأم یدال ۱كم رق هلجووب راردبا تعباتمو قوطمرک اسع |
 تمواقم روآ بات هبه ؤق تامه ارح و ارب هلب وپ راول دیسور هقشب |
 دیعل ند هظحالم ید یرلع |كلرتیع رقەب راعالب هل الر دین راعج هنه هوا ۱

 روش روک ولت وعصو ول هطاغم | رهاظ هحرک اربیادنوت مدنفا ۴# ردلکد 1

 ناسآهلب الولس هب یدمآ شو ۍداوهد ویتسباب با هيلکتوق هلل وب نجا

 بلاغ نظ هسرولوا قجهنلواتکرح هلهجو لواو هاراو ضرع یتروص
 ناراو یاعتهنناذاعم هقشب ندنفح هیلو ا دیعم ین ا هجر , هروک هم هنا» خیام

 لاحر ٹروم ی ورا هر هاو دناوثعاندوع روستا

 دهن ذجرد ید باز دال ارکان
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 ۱ 1 رار اقناع یزوا هلیقاخ | یتا نی دنا
 ۱ .دیح و هر شا اب داد درب زوقرصتمروح قلاب نامرقو هب اشاد ا

 لیل یجاحینیماهرصاقاس نالواروهشم هلکعد یسک رک شع شابیدئلوا
 دورا كردبا مالا یحارخ یلوبکت هرزوا تیدلوا یتداع ورندیکسا اغا

 ردغولرد هباناعر یجد موق ر بودا بصد لصح یرادخرب ندنسهشاط

 یوق رملصحم هدقدلو |یلاعردص ع وش تیک ندنفبالوا دک ارللطو

 كمدنفانامرفءاک نکیشعا هست تاعفدلاب هباا لیلخ نوح ا یا ليد

 مط كنلصع كردا لافعا یمظعا ردص ود ردازتفا مدنفا اکو كره د

 لتفن رباسلا ةمعید یسکیا ہلکا ققح یفیدلو | نیعم هنيا ر دغو

 یرادزفد یناتقشیوک یعج وا یمرکی تاوالاعیر ٭ راہدناوا مادعاو
 ا رمدک الو ایم دیساصیایدح ب اک !تافو یدنفاهللارمخ

 نالواروهشم هل |قلیشابشواح E تللیح هسا عشا یدناوا صن

 .هدنش ااطکنایعاورند هنس جاقرب 3۴ یدلروبناسحا هب یدنفا فیظندجا

 یلوطانا ندنکیدلک تلق همارک رودص لیاسح تایفو تژکنالوب ع وقو
 هثب رایضعب ندنراول هاب لوبناتساو یس هبا یلیامور هن رایض عی ندنراول هاب
 ردشلرویب تیانعو ناسحا یمهباب یلوطانا

 ۳ دل

 بک مات فوقو هب هب هیکمروما قناقذو شناد لهاونیطذ اشاب دیج لیلخ

 ردشعتاقداصت هتقو رب ران و لنت تاغیترادصقحا تولواتاذرب سا

 هنوک ندنوک ی ها هدنادیم تاللکشم قوح كب یبراخو یلخاد هک هل وش

 هد مالواهیلعءاتب * یدیشمردنولو تسهلجیس هلن ع رق نالوا | هد
 ان داعاق ارس هیلعتلود هحر ک او شدتفتویرح یسهراحكنوب

 ك مدیا ارادت !هرلتکر حبجوم یدهع ضقنا رظن هن راوطاكنزول هبسور

 ردذ هر طهنو قلبی هب 4 هسرولک م ی واداشک هب هب راکباهدنروص وب ندنکب دنروک

 لباق هلهجون یصالنعساكع رفنالوا عازر "هدامو رد باما یوا موحش

 راک اج نالو | یان ف وقو هنلاوحا یلاوح لوا لر د| شیپ رد یس هعلاطهرولوا
 یدل وا شعب ےدقتاشا اع هدرفص لئاو | هلکعیا لاح مالعتما نداش اب لع یجاح

 یصالنعسا كم رق هکر دشلا ناب نانع ق ةالطا هلهح وود هدنسهماتناوج

 یزاغو هعاق کی هل (نوبامهیاتودولتیلکالوا هجربدقت ینمیدلرویب هدارا

 € تولیوط رخ
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 هتسادوس ماقتنا ذخا هر قحانو قح ند رةسم یفب دلوا شوک هترخ ۱

 ول وب هکوبلاح ردشعا رکلد یهیلع تلود قوحرب كز هشود |

 ( رفظل | هوکر ومعل ا)هدنفحكسان یراق دلو ارفمهروک راو | لانقاو هاحلئات
 کودنا ندهمزال نَا هلماعم ندنزوب تاغتلاو فطا هلتاعر هنسادّوم
 زول لفاسا ضعب هدننامز هلبسحیهلو | لت اه هح | م هتشدندن وب ردن دن اا

 شف رگن تم راز هک مزالیلرع هیلععاتس رلردشود هتسادوس قازاورپ الاب بول ول

 یلاع ردصیادنهک ندیلع تلود لاجر مظاعا هنب ر هل الرع ینوکی کسب |
 ۱ لوا قش ید قاادخک یدناوا بصن مظعار دص یدنفا دیج لیلخ

 روما قارادزتفدو هیجوت هنسهدهع یدنفا یطصم جالا دیسلایرادزهود |
 ۱ هب یدنف | یطیف کوی هفیلخ تمدنالواراعشت رهش هل | تراهم هد هن رفد

 یدنلف نییە یسلاو ندو اشاب دمع نک قاس ردصویدلروس ناسحا 0

 دک یتش تاعوقو ##

 بوک اندرتخادنلب نخدرب ند ران رهشلاب بلص ینوک یک تا كما 7 را 1
 یدناوا دیس ناطلس همطاف |

 كنان دج را دممسقبسا ردصلاحرد یک یی دلک هترادص ماقمد دج ر دص
 ییاظفاح شاف هلیسهو لع یاس مدکبن هتسهدهع هلکمردت اقا یتراز و

 ارختوم هلکع | افعتساوراذتع ذتعاندکعک_هنسهظواحص شاف نکلیدنلواهبجوت |

 مدقا هثس یش ید یس هظفاحمشاف هیج واب یشاهس ومر هنسهدهع "

 یاقناب اش اب لملخیسا دك اشار یطصم ی انسا نالواشم اوامفر یترازو ١

 یتروم "واللعیخ و یناصمروج هرکص نوک اقرب بوتاوا هبجوت هلیترازو |
 هنسهدهع قر هناوااش | یترازو كياشار د ن: ع قیساردصاذک و ردشفلک |

 ES هدنسکب اك فصیدلروس هجو : یتلظفاحدار ل <

 هداز نسحنب رر بوناوا لرع كب فسوب هدازاشا دج نکی قباسردص نالوا
 ینابلادبع یشابشواحیمادرف یدنلوابصن كب دعسهداز هللادبعیداماد

 یرصکب هن رب و یدلوآ رومأم هثب . مت یسهعلق یروسم بوو ا لزرع اا ۱
 ۱ نییعنیشابشواحاغا اال شناس یاری هبح نالوا لوفشم هلیسان یرا هلشو

 | یزوآ ی رادقم لس یا شب هدنساتنا يرا رقس هیسور امده # یدتلق

 هنس هد معاشاب لگ ا رخ سل او بلح نالوا شنا دوو تاب هدنس ها
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 مولع a RE هحرد لصالا قو یدیشک هنو اه

 1 مامی هظذاحدیلاب هل اهیحوت ترازو هبر هنسهدهع ةعفد ندنغی دلوا

 البتساوراسخیسلاوحهرومویدلبا ارورسم هلبغلصح هروم ندمک قوجو
 . هلماعم هلتع المو قذر هنس اھا ۰ نکی هد وب ابهیودرا ندشب دلار شمروک

  ملاظم یکی یدلوا لصاو دو هروم هسلا اشاب :یعو وا هست یقسعا

 ۱ لوطا اویلبا مورهرکصیدالرنلوبینان هملاط جاع یتا بوی الشاب هتادعتو
 | تیاهنكرد الظهدررپ یتددراو ارد یی رایصتمهب و !اوتالألا هدنرااح

 . مادعاندنفب دنلوا ع امسا ینابدعتو لاطمضمب هداعلاقوذ نکن یسلاو باح

 هلبطس وتاعفش ضعب نکیشلوارداصناد رجاضق نامرف هنصوصخ یسهلازاو
 . فرازورا ر هدعل ید اواافتک | هلمرازو عقر طءف قرهلوا صالخ ندلتق

 رتکردابم هر دعو طط نالوا قم .یح یاضتعم هنن هدنوو رع تدمرب بوئلوا اسا

 هداروا ایقنم هدا ز نددنس قح رب قرناوا یی هنسهر رج سودر کا

 ۱ ردشمکز او ندنبهقن استعینطبولوا دبن رت هر کوب هتسلاهر ؟صندکد ابا تماقا

 9 دن یدناوایصنیسلاویزوآ قرهناو با قرازو هناا
 ۱ ن زسکمک قوجویدلوا فاحت نیدوندنابولوا روم هششفت نسایفشا
 . دصک هل را تعاد 6: ولصو عاص .دمانازک | (هناتس نعهللازواحت) یدلوا
 . راکذاوداروا هقشب هقشندنر رهو تمر حورا تعا اغا د همارک اشم بولو ااف

 لاف یناستعاو لظ نکش۶ | ترهش بسک هاکعا تبغر هنسقلتو ذخا
 1  ندهرذهدن دنعیسهداعسفن لتفومقف رلنلوا قغ هدر کلم ینندلوا اوو

 1 تبب ۷ بولوا یراتکرحو عضو لوتعربح رم وا هنن رپ هلغلوا ربقح
 ۱ ند تروص هکردوب لکشم # لو ردهدوهب و لطاب هشيم لطاب
 1 ۱ ۰ و ایرو لو دیدناقدصام هنموهفم * هد.اروهظ

 یوارا لع هدهعلا ردروطسو
 + اش اب دیجلیلخ تر ادصواشاب دمحم نکب مظعاردص لع رب

 3 ی رد نا دی ادیعناطاس ءان هک ازت تالاح تفو ورین دت دمر

 | رلبطعا ردص لیخر هلیس هما قلو یتیرب ۳ هبرضاحروما "راداو
 | بوطخندنیدلوارادما رب زورب لصال|فاشاب دم نکب بولنا بصنو لرع

 | یبیشم وا بصن مظعار دص هحدقا هل نظر ولک ندنسهدهعترادص يس >
 ندا یفوم برا .دقفورب ورين دل هلک هر ا دصماقم هک ویلاح
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 | كناشاب نادوبق هللا قاروا نالوا تس درد راد اکوب بونلوا نامرد خد |
 ارظنهب هماندهعهدقدنلواتّارقیدشنالوارتاداک و كن همان دهعو یو رقت |

 هدعلاراوب و ررداذاخما هلیسوهدهع ضقن یو هسلرب وتار یراکدتسا

 یدهعضقن هدلاحرهور دینبمهمارهوب ید ی رل مراقیچ قعاز ق لس ولسنوف |
 تفلاخحت یخدهدنوب نامه ردمزلا قعلوایچس هکر دتا دانسا هب هیلعتلود |

 رهدوب و دخ ندمالسالهاو باولو تاضق هنب رار زج زکد قا بویهلوا |

 یدلر ورارقویدردیلاقاب هنحالعكن رلهظفاحمهلبا نییعت تارفنوراطباضو |
 لخاد هنوبابهروضح مارکرودصو اپ نادوبقو مالسالاخیش هحدقا |

 هصالخ كناروش لاجر هرکوب بولوا شفلوا رک ذت هداموب هدنرافدلوا
 نویامه طخ نالوارداص هلغفْلوا ضرع هب هناهاش یانک اخ یتارک اذم

 ردشملوا اطعا یارب قلسولسنوق نانلوا رک ذدعتحوم |

 4 بصنو لرع #۴ 0

 نیفلوا عق اویاضو | ضعب نودا عیطرب افم تلکی لیعاسایراب رمشر | دن
 رادقوجهنب ر قرهلوارومأم دتماقا هدنس هناخ ینوک ی جت درد كمارطامرحم |
 یدلوارادقوج اغانیسح ن مش هنب ر كلاو را د ساغا دم نالوا یرا رهش |
 شاب هرزوا كلا طبض هدناههبجوت جد اغا دم دیس یسادخک هنب رخ |
 هب یدنفا لیعا ع۱ یت اکر سی د ینا دخخک هن رخ هلل وا صن یی هسا |
 یدلروس ناسحا هیاغا نیماقاراد اکرو ۱

 + یتافو كناشاپ ىلع یظفاحت ندو

 كناشاب ىلع یە لاتج یظفاح نیدو نوک یجدرد ییرکب كمرح |
 ندنغدلوا زاحیولخ ندظفاحم رادحرسدتقو هلب وب بولک یربخیتاقو ۱

 نددمزال قلوانیعن یظفاسح نی دو یرب ندارزو لاحرد مظعا ر دص ||

 لص+نومایسو دنکر وک ذم بصنمرکم یدلبا صینآو ضرع کو دنا |
 هب هنربا یهیجول نیغلوا شلوا لوح هنسهدهع ودنک ندردق ناوددو ۱

 یدلکربخ هب ودنک نییهاشداب فرط ویدنوسلوا رخت ||

 + هجر % 1

 | نوم كناشاب دم هداز نخ هدنساا یززفس هسوژ هلا راف ےک
 هلکع | تدالجراهظاهدراهب راحت نالوا عقاوهدیلاوحلو هدنکلرکسعرس |

 یودرا هلفلیشاب تہ دنا هدقدلوامرک | رادرسومظعا ردصاشاب دم
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 | رر ا ۱ ۳ هدا اراو هل در ا

 ۱۳ بز ی لاسراو

 | لوغشم هلا تراګو كلبهمک یسالعربولواةرب زجرب زمسک اعو طباضو
 وقسم هلن ول و ردق و دنا بک یرمغ ناو هر  هدنحما ندلحا یرافدلوا

 ۱ . برخ ربازج هلصف ندربذاعولردولرد نالو رود هدتاقا تسولسنوق

 هصا ر نودانود هنضن یار هلرللوا راشد كن ولوتسم یرلفاح وا
 1 تم تلود یوی ولوتسم هرکص زرداساوذخا یسولسنوق هل یلع
 ندولفاحوا ریش هدرب دعت یکیدلکد نوسللواناب هب یکبار دع وب رداورع

 | ندندب رعشمیپسمافلوا لیمحت هب هیلعتلودهدنرو دصاجمانت عضورب هلم وب
 ٠ | ینناجرت هیسوررا رکنیدنفا سیئرندنکیدلبااهناوهدافاویدنوسنلا دنسرب
 | تلودهرکض هدلاح یراک دتبالوبق بود اناس یرذعو هل اراضح او باح
 ۱ هنسیم اهلی سهاف کودنا تولطم دنسرب هرزوا قم قماملوب هناهم هب هيلع

 ا ا ر ا ار بودنا تدوعهتب ناجترت یدزدیوک
 ین جد es سولسوف زرنساهرزوا همان دهع طرش

 ۱ كلود ردقوب هدیهاشداب سورح كلم ر دتل ادعتمذهبحاو كن هيلع تل ود

 هدنموهفم ردلک د علام سیار دا تباصاررضندولةاچواردراویراسولسنوق
 :ردقویددص هاب ودهدرا همان دهع لهر و یجدزب هکر دشمرب ودنس تلودیینف

  سولسنوقردراو ضني كحەدیك « رک د قا نوک یسادرفدوخا ون راب

 .هدنروص یکیدلرب و یلعاهن یدلرب وتارب نالوا رع ولطمردکحهدیک هلکنا

 . یدلیا داریاو البا ندنفرطیملیا یتعالک نوسلرپ ویب اوجرلوا دیهعطق
 . قالقا هدرب ردن کیدرب و قافتالا هلیسحلیا او هعدقا كنيس هیسور

 ۱ هد ر ا ا هلو اهم فالج سیف یا اق ناد و

 st سول سودو ی دع ید: | شع وف هنلکش هصوصخ

 هکلپ و یکجهدنا دانا هتشررسهدهع ضقن ینویهمامهدلاع یکیدلتسوک

 ودبل ین هه هنن قمارا هناهب رب هن رحنالعا یرلع وق هنادیم یهداموب

 كن مثلث دوم زوک مدال نیس تایضتق تروشم«دیابوپ هلیلاعحا
 و هدامقاسول-وقوش | هدروک ذم سل نانو ا دقع نوجا یلوبق مدعو لوبق
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 دعطق یکی ایراک دلب!عدقتاروم ام ندنرابناجیراتلو دلم راتسو درلکب ىجا

 ندنرلماعهاو یچس هحالصا و قلتسود ر دشلوا یروظنم كن هیلعتلودیرارب رق

هایتشا هدنفل دلو ا نون كن هبلعتاود
 ۹ با كنتلود هسور هک دلاق ۵ ہوا 

 قیفوت هنطتارش همان دهع نالبرب و بولا ندیناحیکیا ی ییدلیا :

 و ۳ ۳ طورش دیافو 1 ا ر

 فرط نوعا قلوا یرامولعم كع راتسودر 4 یسلیا یهو دغا |

 ردشلرب و هناتسودرب رقتوشا ند هینس تئطلس |

 دک یک دلر وتصخر هنس هماقا یسولسدوق هیسور هدنسهرب رج زونکم دلم م ۱

 . ینلسواسنوق دیفس رح ریارج یخد یرب ندنتا رک اذمروک ذم ساحم هنب |
 كج هل روک بسانمندنفرطیأو ی ہس ور دیس همای" دهع هحر انیق هکر دنشهدارب ۱

 ده هملعتلود ه تدع كنم رالیکو سولسلوقو كن رسولساوق هدعواوم ام ح

 رابتعا یراسولسنوف و تسود بولب ر وتصخرندنبناح |
 ارد اذاششادنسیتغیدل وا شف ا وددر هلو ط ربتعم یک یرافدنل وا ۱

 قاندنفرطقلود هدننوصم تورا ور رهن دعطورب هداشا اوب یسعلتا شور ۱

 هدم ت ور  راروما كن راک راحت هیسور نداد دما هن ب لوطارکد |

 هلیط مش کیک بلک« رهطار راس کی دتساو كم BER دسر ا یو 1

 نادغب وقالفا ندنفیدلوا شّنلوا بصنیسولسنوق موعول هسور مان یناوج ۱
 اطعایتارب قاسولسنوق هعطقر یخداک و یک یکی دارب و هنسولسنوققاجوت و |

 هلغلوا اخ ندطباضو مک اح یس ہر رج زونکم یدلیا امدتسا تسفلوا
OEنالوا یطیاضو ا كنب راسولسنوق هراس  

 یدنفایرخدم ۰ الاس نیوسروتوا هدنر لر طا یسجو زوم

 رک سا بهیر مود یو جارو ا

 شعد مردبا هداعا هلو د ىسولبسنوق دوخابورولد ر و تارب هلهجو وبا

 نییعت سولسڏوق ه هطارب یلاخ ندمالسالها یکزونکمران و و هنغیدلوا

 ید یدرا رظد هلاحب شورو كد هرمق همان دهع نانلوارک ذوللثم ینیدلوا

 . | لکشم یسهدعاسم قحا بولوا راکشآو مولعم یکید | یتیم هنن هن یراعبا 1
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 8: 4 یدقعتروشم سلخ هتب رزوازرب رقت روک ذم هدالاب 3#

 شب تاودییا وب ندنزار رفت نالو اروک ذم هدالا كنب رايا هک و هیسور

 بلطومواع+یتیدلوا هنهبلءهینعتلود قافتاو داحارانآنالوادوهشمورندندمرب

 یراکدتب اهدهاشم تکر ار E ینداینالخكنن رلاومأم ندنژرارصا هدب اوج
 : هلت روصت هن رار رفتیشان ندقلوا موزع رها یراکج هد ادهع ی

 ینوک عجب کس كم رحم هدننعص هعلاطمورک دن که مزال قلزاباوج

 . هدنهبلع هلعلودكود یکیاوب وی رقتروک ذمهدنروشمسلح نانو دقع
 نالا ندفارطار اد هنب راهدسافتابنرناسو هنب رلفافتا نالوا مقاو قردلوا
 همالک ةلج سلحراضحر کصندقدئلوا لمآنو تئارف یرادغاک ثداوح
  یدتاقفح یسدام یراقافتاو داحا | كند هلا هیس ور نودنآ ترشابم

 ںوناواد ار | هنکسم هب وجاو هیعطق هل دا هج وب هدرا هلاکم سلحتر دق ه یدعشو

 رارغا دن را هیجاردنسا ءدیلعنکیا هدنادیم کو دم | هدندن كن هيلع تلودقح

 یدهرکو تولواند هم ولعمداوم یرلک دلدار ارصاو دانع هدل ویقءدع هلا

 هللا دع ضقت ندرب یسکیآ هسرولوا قحهنلوایس هلماعم ددر هد اوج یاطعا

 يد نس هصیع دمع ضمن دششب ن دک دن |یدعلو ضر ا a هم السا فالاغ

 : تاکرادت ید كنسکب اوردق و ههشهدن رلکخهدنا فاتت اووزفه هیلعلوذ

 | ندرتاخذورکاسعرع رادحرمسزونه هسبامزب بولواایممو لکم یزهیرح
 ٍ طوضصم و روطسمهدر همان دهعهیلع تلودهش رار رفت هجر دقت ول ردیلاح

 3 طا ارش یس دیراص وصح نانلواتم اکشنویهرتسوک تعد ا هدرهدامنال وا

 4 هرواشم سلات دمع ندفرطرب هرکصندکد لرب و تاوح هلهحو وب طوف

 0 ن نسقهوارارماوتوف هدحاوهقیفد حد ندفرطرب و ترشابم
 هب یداوا 3 روس کک نت

 / کا ایا رکاذمر ات لرد مالک تن خورد دروناو مق دعف دم هللا
 كني رایعلبا سم و كيسو ر E نادننساو ضرع هر هناهاش

 رررظن e ند هيلع تلود فرط هرزوآ خور مه هحو باوح اب رب رک

 _زوئلوارپ رضهدرب زینزوص رایشملوااطعا
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 قاب هح“ ودنکه دنصوصخ ییظنت هرزو| هجو یعط كنىروما نالوا

 بور, ورارق هغمراقج هلعفیب هلیسو نالوا یساهتنا"هحر دتنحلصمو نالق

 برق كنادحرسبولوا یرادافوو قفمو یحا تسود هدصوصخوب و
 داحتا نالوا رادناب و کعسم هدننب كنه روطارعاتلودیک او هن راوجو *

 موز یتجدیم هقاب هل رطن قلفرطبب هنسک هلاحوب كرلشیا ارظن هب هلماک
 كن راصلعند ااضما یر یقتوشابود اقافتا هل روطاریعا امور نالوا

 هدالاب كناهلار اشم هاشدابهلب راتطاسو قافتالا كنس ياا ملا راشمهاشداب و
 نالوایواحیتس هجر د تیام كنل زتو رطاختباعر هم رزوا یاکشروک ذم

 هک هل وش رونلوا ضرع هب هیلعتاود هليا روم هجو یسهډارا
 ندنکلام هیلعتلودكن هراس تالصاحو نئافستامهمو تالوک ًام## الوا 6

 هرزوا تیتسب رس كنئنافس تراجتو هیلتسوک م ناوم ن زادعب هم رارورمو لقن
 هب روطارمه!تلودیکیا هرزواینددلواییولعم كن هيلع تلود راد هن پس

 قلفرطی نانلوا قیدصتو یازتعا ندنرابناجیراتلماب ورو اک اوندنرلفرط
 بیترتنوح |تراجت "لواقم هداموبشا هنلوا منت تاماظن قفاوم ناو

LEED EES 

 قحهنلوا ضرع هنسالکو هناععتلود ندیصاخم فرط هداتقو نوناوآ

 ليم هنتقفاوم كنس هب روطارعا تاو د هیسور هلحو یتجملوا نابتسندنروص
 راشم هی روطاربءا تلود هلغلوا ندداوممها ارظذ هرطاختاناعر یچهدنا
 نلوا نسنوا لاح یا ىلع هداموبشابولواهدامرب ینجهیمهلوا عراق كناهبلا |

 ردتحهلوا طرشرب ندنلسف
 رغییاخو هيلا هلخا دم هراتاتروما ةبنالعو ة فخ دود نمهیلعتلود## اینا ۱

 ییوکح واردرپ بوقاب هلی رظن تسبرمسو لقتسم تله الا بویمروک هنوک |
 هنهیلع نیر ان بول یتغیدلواییاسحكجمرب و + ودنکه نوکر وقغیدلوا |
 هباب|لوبق یرلنلکهعوقو ذه لاا صوصخا و یتااکشولردرب |

 یسهنستردشٌب زو ید. كب هدنمحیزاتکلم نادغب و قالفا اتا
 نی زادعب نوعا كجا فرطر ینامبعولردره هرزوا یساصتعمیس هطاصم ۱

 هرکاذمرباد هنعفر كلاجا نانو | ثادحا اریجوهدعاققالخو هب هب رج یراکجهرو

 رونلو ار اظتناو بقرتیبطق باوجرب ند هیلعتلودیالک و هد اب وب ورد هلټتسم

۴ 
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رب اد هن رلع ارس هرز وا تدتسل رس
ارنک او نده روطارعاتلوديکنا
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 ٤ ابا هیلعتلود هلال د یس هن احط صم نانو هنافصتم تاظح الم یس هح روطارمء|
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 3 ا ناب هو ا رای دتا اطعا ارب رعت دا

 ۱ ۱ ¥ یسهجرت رب رقت یکندرب وكنسڪلبا هیسور %

 0 تاودكنءرتاستالصاح و ناف تامهم و تالوک ام 44 .دام یلوا

 روا حالت ندنکلام
 | تلف ت راجو نو دار عنوم نیز ادعب

 | e تاماظنقفاوم دناوصا اظن كفلف طس نانلوا قلدصت و فارنعا

 ۱ تاناعر یب دلو اشیا تقفاوم كنس هبروطارع«تلود هیس ور هداموبش او هنلوا

 شاو ن هنلوا تعارف هلا لاح هکد هلغلوا ند داوم مها ارظن هرطاخ

 ّ 4 ردکح هدب طرمشرپ ندنلسف نلوا نسوا لاحیاییع یءهدام

 || لخادم هراتات روما ةنالعو ةيغخدعب نم هیلعتلود 46 هدام یصکیا ل

 | ولردرپ بوروک تسیرسو لقتسم تالمقت ابویمروک هنوکر غ یناخو هیقیا

 || کز اش بولی یغیدلوایباسح كج هر و هب ودنک هنوکرب و یتغودلوا یجوکح
 یتبم هب ذک بلک یراتلوا هیف نحامهذه هلاخا صوصخا ویناناکولر درب هدهیلع

 ۱ دیعیا لوق ندنرافدلوا عجار هوحواا لک نم دەت راوحو برق بولوا

 ۱ شک زو ید ك وا یراتکلع نا دغب وقالفا د هدامیج جوا

 یا: وار دره هدا و بون وا هلم اعمهرز وا یماضتعم یس هطاصمیس هنس تر د

 | اربح هدعاو فالخو هب هن رج یراکجهر و ن زادعب نوح اكتبا فرطر

 ٠ هنلوا هرک اذمراد هنعفر تالاجا نانلوا نادحا

 چ یسهجیرت كنبرب رفت كنسلما چک

 | هنعوقو كل هل اونمتالالتخارولی هر وررضهش رادحرسهسور هدنبناج ع رق
 ۱ هلصافالب هليبسح هب رکسع تاکرح ندا مازلتسا ینهرشک فراصویداب

 || ریاغم هنطورشو دوهع هب ورغوط ندورغوطبولوا یدّومهشیاسا بالسنا
 | . تلود دیسوزراد هنتکر حو عضو كن هيلع تلود نالوا فانم هغلتسودو

 ش ۱ ضرعناسلادعبهرزوآ حورشم هحو ینتاباکشقالطالا ىلع كنس 4 روطاریا

̀ 1 نالوا یهانداب رول هیسور هلا هکروناوا تردابم هلهجو وب هما رم
 AE 

 هک نالوا ٭
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 هماتناذخادلردناذاخعا تصرف یلودجوسا ی راتنلوغتم هد ەديعد ا

 تامعفدلا كل ردا هعلاطم یجد یساروب هلغلوا ندنالعک یسعا ماسیق

 هدانماوب تباهن بو شلاح هکنیا قافتا ؛هتشررمم دفع هحول رک هلن اولحوسا
 .دلعر یکیدتبا صصیصخت «ددودحسآرهک هلب وشردشلوا سرتسد یخداکا
 کوهدنلا هد زالوا هجرک | یلارقجوسا بولوا هبلاط هناقالم هل یا فیس

 هد هسبا شمزتسوک یتروصعانتما ندناقالملردءا ضراو هناهب یبیرغا
 لوفوتسا نب هدلاح کی دم هلک یسودنک بویلوا عفدنمو عراف هلکنوب هن رف

 هناضر یدیارقحوساراحان هلکعیارارصاوبدمروشوروک بوراو هم رهش

 تلو د هلباول هیسور هدن راک دتباتاقالمهددوعوم لح نانو ارک ذبواوروبح
 لرفسو قلوا فرط ولجوسا هدرفس نالوا قتصم یتالعا هدننس هيلع
 یس ا طبض قس هعطق ایجوروننالو میان هنتلود هقر ای ادكنولجوسا هدنمانخ

 هلو اتم ذیفخ هدنرانیب یراتروصقّلوا هناعا ندنفرطیاود هیمورهدنصوصخ

 لوب نالوا عقاو هل دورو هتاقالم لح كنلارقحوسا ءرکصندهدناوا میعصلو
 ORY ور كسز ویکیا ندنف رط هنن رق هنسوذنک ردا هناهد نفرمصم
 نایمدقا ندنوب كناب وروا هکنوجو ردشهلفافیا علبام اغلاب هیمازتحا مسارح
 دعاسم هنتین هوسیارجا كنهن تق یلالتخ ا لاح نالوا عقاو هلهجو یی دناو |
 ین هلن اغ لوا هلئروصوب یدنا هشندنآ بجوم هب , ودنک یصوصخ جوسا نامهبولوا

 شیپ رد قت امدقمو لئاسو هل ایونعمو یداملصاطاویدلیافرطرب ید ||
 زونههسبا هيلع تلودردشمالشاب هنسهثحابم ع رق هرکصن دکد تا هعلاطمو ||

 هددلاکم سلحم هلتبح یکحمداتاکرادت یاسا اوتأمدقه بنر ٠ هرکصادن و |

 شکاتاکسا یص>و اا یساوعد هج« رطانمن رون اقز دقن رهیدنفا یرهخ

 مولعم ند هنآ عفو فیدلوا شارف ول هسور یناوعد راکماجما هدذسلا ۱

 رولواراکثاو |

 . یی داوم كنبراپچلبا هم و هبسور هن رزوا یس هلئسم عرف 3

 + .یررپ رقت یواح

 هعطقر هب ول هیسوز هګدقا راد هنس هدام رق هلهجو ینیدنلوانایبهدا اب
 ینیدلوا شتا ثادحا یسودنک دقینح هليل اعا لیلا فلاطاعاونا حورمشم | هحورب هسیا ول هیسور یدنا هدقفلوا راظتنا هنناوج قردنلوااطعارب رقت

 لاکا ییسه رفس تاکرادنولاخدا هننورد م رقیب رکسعکردبا هناهبیالتخا |



A> ۳ 00۵ار هی نا  E۳ یک راک. ۳و۳ زر ی  

 < مو
 2 ءاطتنا .كنيلاهاو كلکلم حورمشم هجورب یخدیسهب وست راف ر صم و و

 , یتدب رب كراهدامقج هنلوا انتعایروشآق وج كي هک ودر دطونم دن رومعو

 | تناجم ندطب رفتو طارفا یحدءدنابلواتلودیالکو بولوا هیبنجا تالماهم

 || ندنوززهنو قمربق هراس لود هلهدومب تدورب و تملفعراهظاهن نی

 || هتیرلیداو كا لاماب لود لالتتساو سوما كر داوباکتو قلم هداز
 | هلیس هلج هد هحرد قج هینقوط هلالقتساو ناشو هبنرع نکم اماد بویتک
 0 لوصاویس هصوصخ عقانم كلودرهرار هلغمالو ایا ند هلماعم نسح

 || قغاللوفهلرظنهلوص اواس هلماععو نشا هلکنا هسیا هدرک مع هنیس هقتا وب

 || ةقيقحهلراتلو د ندا قفاوت هنس هق تلو و عفانم كفرطیرب یس قتلو وعفانمو
 | هساوایتردقو تنکمهد هبت ر مهن كتلو در هدرمامز ارز ردیضتتمقلواقفتم

 || ردندنالاحنالوا مولعم ه رها اب یښددل و |جاتح هقفتمو یکی دم هر وک یار کلان
 | راسو هغلا هلا ینا روطرعا ا رتسواهد محا لوا ك هنن رق هدنسهدام ع رقوشاو

 || ,مزویسلوا شلوا لصاو هنمارم هلیسمشلاچ کیا لافغا سد نراودب وروا
 | لافغا ك نول هیس ور كر دب| ف وقو بکه ن هت تل وپ كناب ورواو نت غندرایشوپ
 || ید یسلروک راترضم هجن وب ندر غر غ مدع هظافنا یرلتلودینیدلو شقا
 یسهب رکسعت ابتر هن هی مکح كلام زو اكن هيلع تلود یدع ا ردلیلد هناعدموب

 || كدعاوقنانوانایبهدال اب یس هیجراخ تالماعم هنو یس هیکلمتاماظنهنو
 ]| داکرد هلماک هقرفتو ناصغنو "همان تلفغهدیشرهبوبلوا یفاوم هذ رب مه

 ]| ربادن نانلواذاما وشراف هنس هب رح هیاک تاکردادنكنول هيسوروینبدلوا

 | كن دنفا یربخ سیر هدلاحینیدن وب صحم هنیص)یرکسعرس یزوار قنا
 هدنتردلواندنل بق لاغتشا هنیع_فرصینالاکم نالواعقاو هللا هبسور

 هر وط ارم هیسور لب اقمەزىكلزىسرىبدنو تار سکب رادنوب مر دقور هه بش
 هعل اطم ییلئاسو و تامدقمو شیب ردو هظحالم ورن د هنسر دقوش ین هیضقوب

 هچک هرزوا هعلاطموب هلهجو ینیدنلوانای و طسب هجندقا بودباشتفتو
 | لاکایس ەس رح تاکرادت ورندنامزیکیدتا قافتا دنویدقع هل روطاریعا

 | هدصوصخوبیدهح هیلودطد اور هقشبندکد تاانتعا هلهجو ییاجشاهناشاو

 ا هلعتاود ی الوطندنس هءزانم 2 رد قح ردشیاتبشت هرب ادت نالک مزال

 هللاهلع تلود مالا ةبقاع هن رتق نکیشمالروکی سر اما برح ندنفرط

 | كنب رک اغ هبسور هدنربدغت نقع كرفس قحا بواوا هدنتینچجارفسرب
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 رول ازرق یساوعد هه هدعاق بلغ نل مکمل لاحرهد نانااطاکآندنفیدل وا

 تولواذفات یمکح دنس نالیکچ هلبانانسلاسعاو بیلقت یسانضماو
 فاع بزیلروک قریب كرب رفت نالی زا هلانابز هتسکش ةا

 ۴# بتكلا نم ابنا قدصا فیسلا  هعطق ۶۳ رولاتیکیتددلزاب هدقاروا
 نينو ن فئاقصلا وسال كافصلا ضس *بعللاودا نیب قر فلا دخ ف

 ماكنه ضار مهاو قاطو ظعاهرّوک هراتلود هلتهح ول س راو كشلاءالح ۱

 تقووبویلوالوغشم هل ای ی هان سرو و کمر ۱
 تنکمرثکت نامهبویتی ا عياض قر هتوطردقنارکت یاغیس هقیقدرهكشواسا

 هدا زندنلمګ ید لوصح كن العا بولطموب نکلر دیس هدام قعشا اعهتوقو
 ینج هيم هلو اردتم هنسهراد اواطعا ك ورو سوفنر ادتعو كمك و كل وب هکلم
 تویلوا ده توق تروصوباربز ردلک د هل اكل مچ رکسعهدهحمهرد

 نالوالامویلاها رنک مینمیتوقلصا ردیناشب رپ و فعض بجوم سکعلاب
 هقیقح هنس همزالنابسا لاصحسا كن وب ورولک مزال قمار ا هد هک دم تب روم

 راو رد ااضتقا كلکفبا تربغویس هنب رزواهصخح تامولءهوفوقو

 ینادانولهج هدرپ وشمالا تربع ندرناسللمولو د هسا هیکلمتب روم
 ندقلخ كتلود هلمحویرایهاو نظ رلتلوا شلخا باعیتسا یتتریصی رص

 كایلاها هکلپ بویمهلوالصاح هلسماملا یثرب م دوخا و هلیسلا هراب زآ

 بی رقتقجهبلوا قارغا هنوکر هنبراودنکو هلو مسییوکرب و یکیدرب و هتلود ||
 نی روم ًآمزآو مع ناهد هم یئ نانل او قلوب نل وب كن هیدن هلل ات روصو |

 ملو | فرمعهررپ ینج هلو ا دیغتس ماه کان هعبتو تلد یس چاره قر هبلوا |
 یتحهلوا هدا زردقوا لو صع ەس ار ول لک | مخ هدا زردقن هبالرترب رولوا هلا
 | تالوصحلفت لیهست رد. بک كنوپ هلینیع سد كالم هتشرا ردند همولعم روما

 قحهلوا ش نم تلنما دسک ره هدناضوافمو نالماعمو راو مظتنم نوحا ۱

 راهنو لب هنج ورتو عیسوت كنعارزو فرحو تراجم قر هلا رلءاظنو نیناوق
 نربات ودنا رم یتورثور اسب كن هعبت هک دلک تعسو هراهداموب وردیلملواتفد |

 | تن اماکصما تود هجقدلاغوج تادراوورولوارذاوتمورئاکتم د یتا دراو كتلود|
 نابجالایدللصاخا ردارادتقا بسک قوتو هی ر یب رکسعو ماقتا | |

 . بویمهلوا لصاحتوق هلتمالب وطیرلمدآ ماطر یسهلوت-نابوح و یقیچ ||
 هرافمصمقوجكب خدوب و هراودرا بن مویظتنمیماقب و تکو ئ ی ۱
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 کصندک درک هن رفناطاسیا کر داپمارزیدک یف و كنصوصخ

E TEE E ۳و تان روت یا یه دم بک ۳ هود ِ 1 ی سیم  E GEESE TEE3۳۳ ۳ رد ۳و  

 ی هثینآ یرمبعت هروروح تیلولحم نالوا بانک ندنوم رزنسا یا اها

 کدر ولوا راج هصن یلخ كم ارکتیهاش نکنآ حرمصم هدنسهماصعت
 وو رص م هوم هلی لاحت ضرف یسانعم كن همتیتح تیلولحم ااوج کو یدنفا

 .ود د هتلعرب رولوا ید ومهروما لیطعت دوخا و كمروت ک نونحومل هساوا

 ۱ اا هل وا شعاروهط یرب كرلنوب ردیلکد ندنناش رشد ع ول قلوا

 هنناکسناهرزو | هرظانملوصا تكنص> ار هب د ید هیملوا نایمرد یسهدام"

 او دیسور ندنهدلواهفش ضرغ لصالاق هدناف هج قحا بولوا قفوم

 تورو فنع راسطا لر هد هىلع "هرک هدلاحت یرلودصهلوب یدرم

 یدلوا مات هلهجووت ید سلګو هل رلع |

 ۱ 0 اتاقی

 قلطمو تسن ال اباد هدلاع هاکارحو هبسایس نیناوقو هبندم یادا
 .دودحو كح هدا دن و دیف یرمش غ ون نالوا هدنسهیعاد كمزک نانعلا
 .بولواترابع نددوبقو طیاور ماطر كحهبم سس یدفتو زواصا یب هنیعم
  یطورشودویفدنو ی وللثم و وناویح رب نلوا ی ص ار هنمحهدنفورب هسا ناسا

 ۲ 21 دعاوفو لوصاوب هدلاسیددلوا ناب وج هناه اماد هک تسکش
 ۱ هام ینداور دیس هباقو او تراظد " هرک ؛تالدعک احنالوا یسماسوظفام کلا ۱

 تانکر دندداومشّلواهب رججرابر اره لالصل دوی دوتعوب هدلاح یدنلوا
 : بولواهلواتهر دار یظعل هل , تلودیکیا یجد هیلود طورشو دوهع

 قیر دیم ربط فا ی دیتا كم هنس ورانا هبا حک ینو ید فرطیکیا
 | قرطرهیسوقروفر ان | تالاھم هکر ععورازراک قرا نالو اراک ر د هدنسارو كنو
 | یی داروک را هاتو توفدفر ظرب اما ردنا روب هغمر وط هكننیعم دح

 هام ضقنوزیم|کنیک هر ورانا هات نب یر ووا ملا ابیرطلوا

 ةعلاطمر كنسودتک ت دلا نالوا یس هبعا د هبلغو توف یس يح ببس

 دود رعوطعان هنسلوا تداعوفرعلودلا ناب دوخا و دنس وص وصخ

 ea وأن عاولاهد ويعد مکچمدیا ¡ Ee و

 . ساجتوررتسوک موزل نروص هنس قرلوب رلهناب ولردو قر هب اراراجرخم
 E Ao نلقح یاب هدهلاکم

 کر هدهسرد | نو ,یتددلوا یلمح
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 نالوا هدقلوا ربهجو دنیهت نامه نیفلوا ظوحمم یسعا عاَما یتدسغعوب

 نوسنل وپ ابهمقرهنلوالیمت یتامزاولو تامهماعب سس كرانویلق هعطق یدب نوا
 ندارزوونوسنلواثبشت هنب ریپادن کر ناو د لمکم ندیکب یخ دندفر طرب و
 تشحوشاریا هرادحرمس كلردبا نزکن لاقولیف هسنلوا زا رها ینهنوطیرب
 د دیس نالوا بصد یسلاو یزوا هعفدوب یشانندتلوا رقم یکجهدنا

 یج د یزوارویلیشالک |تاذرپ ر داق هب ضو برحو ریدمو لقاع هقسدلوا اشاب
 هنس هظف اح یزو لو یآرب ندراهب و تمأقا هد هزتسلس شقو ردیصنم ودنک

 روهطهناصح*هلهاعمندنشدرک لد هنقولوا نوسار وی ه بنت ی مليا تع رع

 طقفرولب ردنوکر کسع هننیعمویرما كلرکسعرس هنسودنک نامه هسیاردنا
 دنماکحشسا هلبتام6هورکسع هلم وب هدرغا یسهعلق یزوا هدلاس یکیدعش
 هلاماو فطع هرخآ نم یعالک مامز رلیضءب بقاعتم یو رابدد نوسلقا

 توادعاک ارت اینوقرانانییارکتیهاش هد هلاکم ساع یس ےل یا هيسوربودنا

 یدباشخ ادارنا ةف د جاقرب نس درقل ردرلازرعم زارب ندنساصح نکا ندآ

 رانینسا یناورتسا یوق رانا ییارکنیهاش كنلود كنس هدب وتو تاقالم هرکر

 مزپ و ردرلوپح مزب یساروب نسر ور دبا ناب غی دلو ا هد:س اع دار دازر م جاق طف
 ریتعمر یراب ر دق و دنس هد زس هکو بلاحر در اورم فل اع هن اوعدوب هدرعدب

 باخهلاورایتخاندزکهرطلزس مدآ یلتاشامرپ و ندزفرط مزب مدآ نیو
 ییسفتقرهندبارکر داهب هل یارکنیهاش یسلاه | رقنوسلردنوکه ع رفبوئلوا

 بانا نب رخآر هدلاحیراک دعس | ید یتسکباو نوسنلوا اقا هسیارازسا

 ندللخ د رطورشودوهعورونلوا منت هدام هلیآر كنلودیکیارلن وشا

 لوبف یتروصوب یچل یا هج رک !وقفلو هدافاو داری هنسو دنکو بد رولوا شمل هاقو

 هر هجر د وب هزمسزپ هدنروص یرلک دلا دهع ضقت هد هسا راکرد یکحبعا

 بسانمقفلقارجا ید تروصو هرکرب نوجما كنید لدتا تاشام ردق
 یفلاخ هدب وی |تاشاموهدنلاسرامدآ هسردنا تاشام اکو یعلیاو یجرلوا

 یتدزوسوب منام هن هذکد ب دردیمراویشرپ رر وهصبقن هنناشكت هیلعتلود هدنلام

 نوجا دوهع ظفاح هیلعتلو د هدنجاحنیح هس ر لوا جه نوسلو | شمل ب وس
 ةسلحت هلکان درولوا شما ینیدلوا شا ثبت هریدنو تروص ولردره

 بودباتاقالم هلیسر چلنا هیسور رارکت یدنفا سبر هیلعءانب یدلرپ و ماتخ
 یقین منآرککیدروکب سانم دچا سوز هرکصفدنعوفو هرشکتاثحابم
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 ۱ فرا
 الع ییارگنیهاشول دیسور نب یکج هاک باوجلصن هرب رفت نالوا شرب و

 ادا هکلناخ اهر و ارج هلا نعل رک هننیعمو ناععتسا

 هک رق ینارکبیهاش کلا ول هبسوز قجنا یدلوا نات ندرابخاو قارواوب
 لی ازواجت«نمدودح هلی دهع ضقن هکلب بوی تعانق هلا لاخدا
 یعلعاح دم طق یکیاردمزال قمارواطهدنروص هنروک هب هيلغتلودندتفیدلوا
 بولوا شفا وب هدقف  رمصاح ید یس هعطق یکیارکیدو شنلرمضاح یراق

 سه یربه طننایلو ین هتسارکیخدنوب ام نویلق هعطق یکیاربارپ لرانوب
 ناثلوارکذ هدک لند یمنوسللوانامرف یرامالشف هداروا هللا لاصیا هب ونيس |

 یک هل درا دتیکه دادما ع رق لاحر ج هدل اح یکن دلردنوک هک دهرقراتویلق

 همس ندقدلوا ند همزال كيا هظذاحع نکلمودنک س کر ه هدهسا رهاظ

 .ارظن هنشدلواهدکاراذکو ی رقكنول هیسور
 .هطابتحا یلاسرا هب ونيس كراک قر هیقلوا رابتعا عم "دلاحا هتالک هلوقموب

 هرمشط هلیس هناهم كمنرکت ارفنقج هلبنوق هنب راجا نکل ردندنلمبق تباعر
 یرلقاطو تامهمهرزوا یتیدنلوا هدهاشمو هب رج كلدهبیدعشو هسرراقبح
 هدناملرب وشراق هنر اکزورز دلسیکب ونسیاعت هللا داعم هسرولوا صفات ید
 . تامزاول ندنشدلوارطاخدراویس هظحالم كليا تباصا ترضمزب هریک
 ءرامام را ندنرلح انار ید یتارفن هدنرلق دراو هب ونس بولو | مات یرانامهمو

 .هداعازوس هرکصندک دلئ در دندتامجاو قوا ماتهاو انتعا هنلاصحسا كنلئاسو

 ا رزوا عرف یدعش هلیعارتخا اود موررپ كچرکكرکو نالب رکو ل هینور بوئلوا
 : یتیدلو هدنتدن كیا بصنیلارق مور یازح مان نیک وب یتیدلوا شمردنوک

 .قیدصتیربخ وب یسښلوالاشرا + هع : رق ك نيکو هعفد و یدیشلدیشاام دقع

 هم لوایرار كجهدبا رابتعا قللارق كنول هسور هقشپندع رقوردمبکر دبا

 "نیراباو نامالع یسلوایرلتن كعابصزلارف نکو هلا )ايتسا یک, رو

 لازاو عف د ییارکنیهاشو البنساهرافر طلواول هیسوز هلتروص وبروب هنلوا لال دنسا
 ناو ویس ذعلق یزوا ندهرق حر دعت یک دلبایفرصت هع رق نوت نوت هلا

 ا عاقبا فرطنرط هد وب روب ههاسرحم لحاوس ندرکدو اث . رافرط

 تم هلهحو رب هروک هب هيلع تلود هیلعءاتب رذلک د دیم ندلامح>ا یستیا

 . هنوط هلباضماا لر زورب ردتعم و ند دش ندشدلوا راج

 ارظن هتکرح كنول هیسور کد دیک مزال سارا بم رفت ۳ هنلحاوس

 1 6# وب
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  TTیروادیآرتباصا «دلاحو و سمی داف هلن رخآو نوا

 یکی ا بوی والخ دمو هدار كن هبلع تلو د هد هیضق وشاریددارا ھر

 ند هظفاح یدوهعطورش هبلعتاودما رمو ضد لوا ی تلم نسر, ندف ل
  ۱هکیدلاق ر دلؤهأم یبهب رخ تروص ندقح بانج هلغلوا ترابع ٠ مدنفا

 گرع دنفا ولو د هل رالوا فوا او هل رو هدهاشءهروما ةفاک یرلیرضح

 یاضتقعو تالاوحار أد هرلفرطاوا هرزوآیتب دروس یرلدل ودتوللطهو لومأم

 یفیامح ناب هرزواهجو قجملوا عفان هب هيلع تلود كا5 رح نالوا ندنفو
 خوعس ولر در هدنرلټلودد زن یالک ضغلبابراو هن راق دروب لوم ًامندمدنفآ

 یرهدنبیدنفا هارب اولتز ع بوروب دامعا هنغیدلوا یلاتحا قلوا تفتلمو
 هرز وا نهر ک ادم هلیسددنک هلخلوا عدقنر جیک و هدنس هن اثر شادنرف وربدهتوا

 هله وجو یرامروب تمه هب ادا یرکنند هلګم هن راترضحاشاب نادویقولت داعس
 لوالا یناکهزکلو د بوص یتندران | هتفر هتفر یاد هللا ءاشنارولن روک ب سانه

 رداعدتسم یرللوا قیفو ر رهظدو اف و 9 رهرارولوا ذج

 هب یاس توت کم نالب زا ا دبا كناشات دج لیلخ , 3

 6 ردشماهیادلوا شما لیتو دنک

 شلو عوقو قیقدت مدع هدرببدت یضعب ندنفرط هیلع تلود مدقا ندنو

 كراتفکد صق نعال والثم یلاسرا نوبل قو یکلکی كنارک دم نعد هدوسیا

 كنبرلث ادنرق كناخیارکنیهاشكن هيلع تلو د هللا عهد هسیا شلوایروهط

 رادتقالاردش هان هر رومأم هن هلیلح نامدخ وب ر دقت یاضتفم رب یدعش و مولعم

 هوا یار هنندهعول وب و کیا دام هلعلوا هد نره ەدېع تلودرومآ

 رک اوښددلوا مورجیسماتباروهطتلاحرب صقانمهدهعندنفرط هلع ت لود

 ما م كمر وکم زالى هام تقولوا هسا زرد, ا تافاصم نابش مد
 درمورد لای یر رو )عم کود | میخ

 ردرلوماعیراتفدوتم ھر وتورب رح لاصتالبىساضتقمكشياو ج

 د مرق یارب تروشم عوقو # ۰... |

 LE Ra ES یی درد یی دمی

 ندفارطاو یسهصالخو جت كنالاکم نالوا مقاو هلیسببلبا هیسوربولک
 هتسحلنادسوررباد هع رق هصدقا قر هوا نایمرد یناروا ثداوح نائلا ر
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 )یلح ن ا کات کیا ها او | هللر د: کر ورک دلو |

 ES 2 امنا لواهلاحا ر ره هزسند زادحات

 ۳ ردق u امدتم هل ارودهدفالخ راکزورسد رک نیل ارکریصقت

 6 دلت لاق یسب رب ندرلناوا هلفتسم تلعهرکت رهظم هقاشمو رح
 0 e هد رم قدصلاق ءاهلا

 ۱ ۰ تا رور ر نادناخو ) هدرورب هر | هب

 هرطاخ یاغحا كللالیمهرخآ )| شوم و ییرادحا" من قوت>اشاح

 مالک ءارات دی هوقت هفت الات تالک هدر مدح 3 ردلکد ندرهنسد رولک

 هلاوح هن زاساسهی
 || رولو با یراب ش ط!نوسرو هل ی

iسم  

 ] رطاخ رابتعا ی اب سلوا م ا هد کیت

 E e رە:

 1 و طب مو موسر هدلاحره

 دل امت هللاهاشنا ردشعلف یراربعس ترع "یدان "هداتسرفورب رګ دافم
 . تروصر, یسهدام  رقررح هجورپ دقدارویب یران هفیقدعطاحلوصولا

 هراظن راظنا هلاوح هنلاوحا كرلبلاوح لوا ر دق هيحدنا باستکا ماظذ
 | تصب وظعتوراعشام نم هناصلاخ بوص عطا ید اوج نا ندجوار و
 ردلومآم یرامروبس تمههارجایعسا رم

 ۱ یک ہجوم یاس بوتکمرک ذلا فلاس

 لا اشم ندغفرط یدنفا دیج لیاخیلاغر دص

 6# رد راک راد كي وتکم نالوا شل زاب هیاشاب ز
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 لوذ بویلوارلاقحا تی اروصق هدنقادصوتاوذ تمدخلر هلی ع
 اویییداوا مد وه شما اقان ایس همان هج وت هنبزایلاع فرط رع دنفا منا و

 1 4 هدام % ۸



 یرغند هاقونیدهع كن هیلءتلود راروناوا رب دک و منم ندناکرح قعبلوا | |

 لوبح نامه هلغءالوا یهاک او یبخ ومرسندراصوصخ و و یرکفرب 3

 قجوخوصو هنب رلفرط ع رق ههداضتتم ینیدناتفاعو تربغ یرلقدلوا ||
 تمهیرص ه داوج باج هنایک> مکساضتقا نولوا قالوقوزوک ا ||

 یس هبناکم كرارمس هنوکو ب هدنرفب هکنوچ رديت یو بولطم یرامروبب ||"
 قحا مردن اافخاو ےک یرارسا نالی زابی جور دعن یراهدشن یدل او رازق 1

 نالیروج رب رګ هکردلوا مهناروانث یاجر حد ندنرکبآم تاود باتج ||
 با تب ار ز هعح ندلاو و هیلروس ر اعشا هلع یرغرابخاو ثداوح ||

 نب رافب رشرطاخ هدنروسص ینیدلوا مشتنم بولوا عاطمرخآ هت هروک ذم |
 تلسنم داععا هلکعاروطخ یافحا قلوا شاف ند نخ رط مز ||
 یتغتسم ند رعتهدنزالاودزندناوفنالوا هدرارسا یافخاردااضتفاقلوا || _

 ولتفأر ولت داعس ولتانعولتلود نامرفو ماهدقدلرومیراتلودمولعم کو دنا ||

 ردکنب راترضح مناطلس مدنفاولتفووطع ||

 ندنفرطاشاب دڅ نکی نالو مظعا ردص هد هدعتلایذ هامرخاوا 9 |
 + ردینروص یاس بوتکم نالی ان هاشاب ىلع |

 تلاحرب یربغ ندتبحوصالخاهدزم هنایم هل نارشهبأم ترع بانج |
 راربهنساهبانتع» روما كمايقدباهيلعتاود وللثیراناذاصوصخ بویلوا ||
 ندخاصم عفانو عج ار هب بنس تطلس یراتنایصوتباج كنارزورادماتو |

 روضحو هنسمالءاوهظهثداحرولوا بجومیزکیر دکنردقهرذ ءاتب هنشیدلوا |
 قجملوا بله یزکی ر اتعاو ردق قرتهدب راددبات ترضحرونلا ضاق |
 ها دخ یدل وازع اد تمذ حا و تفدومادوا هنديه كنب رخ تاهدقم 1

 یک كلرسبولوا هدنس هلّمم یماعذ كنطاس دانالکوو ارزوارب ز ردنابع |
 هب هب وست ما رع قفوربیمدخ نانلق هلاحا هنسهدهمو هدازنادناخولیصا ||

 هدنتروص رکنا دف یلاعتهلاباذایعو ج اتحم هب د دمنامز یرادنكرب زوردتقم ||

 تیئاتحوقاصنا طرشهجربدقت ویرددناع همايقدناتاودررضنالواراکرد ||
 هلاقداص هدنس هیکلم روما كن هینس تلود نالوا نم یو هل !بولق قاقتا ||
 ناعبا هنن لهدننانا ولترع نادك هعفدوب دکیدلاق ر دکلیا دوه لذ 1

 *تس ناوتیمرهش هزاور د تا )یدلوا نحروظنحرک هناربشم هماقنالبووس 1

 | لىم مایرالبقو لاق ناه درس كسا هرز و |یدافم× تس نافل اخ نه دنا وتن ||



 ی A ا هدست ارم ۱

 ِ رىم قلخ رانا اموعع هدنرللآامو ,دصت ناشلاع نامر 1 دیعطو

 عالق یراکدلیاالتسا كن رکسعهیسور هدنرلفرطناب وقو م رقویراقدلوا
 رلاو جراخ ندرانات ىل ابق هژاب اوهسک ارجویرلفدنلو اك رت هرات ا یار او

 او ەدنسەك یوطانا هدنس هقن یرب كنابوقو روک ذمربغ هد هماندهع

 | قاا وتو و شب لب اا سایرکسع هیسور هدهب ٫ را لالخ هر :یطارا

 9 نسیراپهاسو یرلکب هزاباو هسک ارج رن فولوا ناباغ یرلف دعا,یحد

 أ . هسور £ فللاعرارب کش دل وا نڪڪاسو علان كز هيلع ود راس هدنروص وب

 كنودیکیاوتاقا هل !رکیداو ضرع یک ناو یدل واند "افاضم
|| 

 9 ۳ هت لروما كر یار فتاوطیات دث رلترمضح ناخو ندراوطا ریاغم ےل ص

 1 ۱ هدرا لواو ررطبسو ج سەت تاپا زس هيلا تدناس ند هلخادم

لغواناز هحار او هفرطلوا اشاب یلعنا ربمرم یظفاح قجوغوص
 ۱ كيیا رک د جو

و سعلئو هیص ول یا هطدا ع د هعلق قحوغوص
 ۱۲ ی یهروک ذم لئابف

 ۱ و یصوصخر ھو تراظد هم د رارزواو عنه نوک ج ناع و دهع ریافم

 ۱ || هسلایوم هرزوا یلدا | مالعاهرقم تلادعرد هلا قط هدادسو لفع

 | قجوخوص هل بیعت ضاخو هیجوت ییاهس راد هجحورب هب اشاب ىلع

 | هدحوغوص هتیفسار ر مدعم eT زوتواو هاا هس ەز یھ ع لطفا

 ۱ . ندراتخا یرافلکن وب ردظوحم یدورو كد هر دع هل وا ناعیا

 ۱ ۳ یتلصیما وب عوقو تفانمرب مزلتسع نشاسا بالسناكن هلج ماره

 | هني رلبذصت هعضوهدهاعم فلاح کان ER زەم کودنا

 || ناخ یارکنیهاشولتماهشاصوصخ × رولوا هجن كلّتسوکز اوج
 |ابويلوا یروطرب کج هنجوک ك ر ارعسالا ىدا اعم اردد ینكن راترضح

 ۱ هلی ایراشادنرفن نکیاهدشملوا هدهاشم یرلقلها وحربح هدنراتح هماهزورپ ز زور

aجدوق رام یک: .اںویمر وزاوج هنوکر  _ | 

 « ردیهبد یرلقحهروس مادفا و یس هب هر هیفصا یا رارا ها حصا ودنپ

 || ربخرب و دغاکرب ندنراترمضح هیلاراشم ناخ راد هتسهدام ن نابط لدهنآوب
 1 و ی اصن تراش دز و وهم هسنآار دم ادوزویراتارب را , هل وا یدلوا دراو

 ۱ 3 بف ثعاب ٍیذر ارت ویار ا رندن هلب زاب رادغاک ن وف

 ۳3 نجوا 2
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 هني رلالا E غرق ەد دلا # ||

 ریست چھ هنب راص صدع هلب د یراهدن راتاتندیاتعجر بودیک ||

 كد رخا 1 ندنسادتا هدنرابلاعدرتو تء رع همای لو رونلا صاف وا :

 دالب دا 2 ۳ و د ا 2 1

 رهمان دهغماوقا نکاسهدنرامجراخندنلخراتاتوععاش ونک ۶ یا ۲ یرلدلوا نکاسكن هسکآ !رجوهزاباو قجوغوص هدنس هک و کتب وصنابوق ||

 یودتساو مس علت فدا E "مهدنساکل انا تک٤ کا تو 1

e ۱دوی هلا وا هيسور  | REدحارصهدارود  

 دنم کیک سا هدنفار ظا و ھر نش دجاو قحوغعوص نددیهالس !نوصع ی 1

E 1 1تان روسکو روص " 

 هداننالواواعدتسا نب رالاحماظفاس راودنکو ی راهمخذویخاومتارشنو |

 ییدناروهظتافالتخاو قاقش ضع هدنرلش ولدامونمدنساعی هنوا كلان وق ||

 روطفید راهساوار دو 9 و ندد مدیا تلود او دماسنج
 هما و نا E هوش یماعتسا یا e ق

 تاسکا هن رادوءو مومشمو هعل اطم مطمل ا ىلا علطملا نهر رشتو ا نالب و
 لاعردنویملوا شفا ی ب رفاذر 9 رکصذدق دئاوا عالطاو فوفو

 سان

 یرلناو |یدس ا 9 هک ۳ وت یوف تلود

 توق ههفدهد هب رورحز هکید لات ردندنایف کر هاظی 1 شنوکی حهیملوا

 بولو | لخا د هدر رادناه> توروم کاامو علا هد هیس تلود دف و

 هدنرادودح یدک نام | كناو نیس هعلو نوسر ه ول هبسورو روک ذم

 هلی تاطلس و قم یرلکدلب ات بت ادعا هراس 2 صۆو راهغنلد و هعاف هڪ

 E < ° نا ورد ید اوو رد

 هدابز ندکس یللازوبو هعلاطعو هظحال ارم + تلودناکراندلحا ی لوا عوعس 11

 دوحوم «دنسلاوحو قجوغوصزسغوب وزرمشابیوف هزاباو هبکارچ |"



 ۳ زا ارا ۽ دنوا ون وتو

 یرو هتمدع تهورکمرها نالو | هیواعلا محو هنوک هدر ؟ز ارتقا نداعس

 ۱ ر دشا وا رادتا هل اقم صسا e ظاسا درج یتیم هنها یح

 | یسد دورپ e نعابا وربندتدم زو اهم ند هنسز ۳ یا اک اشاح م اشاح 1

 | یمعاعنا تا هنسیکیا كهيلاراشمناخ هنب رزوا هیلتلود تملوناب م وا 3
 مار یاصقا جو یبم هتنایصیهبلاراشه درج مارمندرب رقتوب و حجج رت

 ر | «داومضمب یتدامدقمن زکل بولوا هدننعضهاک او ظاشایبر# :رایدنفا ةصاخ
 ص هددسلا جراخ ندم هفیطو دنح ره ۳ دسح غوقو

 ا . درج ارورفم هكا

 1  فالخ ی هناهاوخربخ تارب رګ ضعبنالو اعفاو هلس هظ حالم مردنا 6

 | ۱ شاب وب درو دنا هلخا د ههر وما ناملوا یس هغ طو ند هرشطالج هرا هظ حالم

 ۱ ۳ ولتج موتلود ی ههنا دلو ا هلعتسم تلع تشارك أ | كراەشسنالک

 | یادنع کی راباصتمراکم باثحالاو ردص یارفاتش ز یرلترضح رع دنفا

 | «دنتضداومهلوقموب یدیلکمزالقلوا یرخ|بویلوایزاریب یلاعم ردقناولع
 ۱  تیانعومرک هلفلوا ابرو بی رهتسر اومکج هیعارب رح یددحاو قرحاعط

 ۱ ىر قرهمروپ راهظا هداربک سلح یزم هنافداص رب رقتوبخا بوروس
 .رههدن راهنمای اونا رمیاهنتتقورپ هسارولب روم باوصتاو

 | واج

 | ردهتسباودت رل هيلع تیانعویأر یعدقتو ضرع هنب راترضح غنا لو

EN" 

19 
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 هاشا ییعندنفرطیدنفا دیحورع هدهرخ الا یداج رخاوا

 86 ردیتروص بوتکم نالب زا اباوج

 | مصاصخا هطباضو صالخ اهطب ار نالوا هننز هنافصآتافصتیجتاذ

 8 , راهاکآ بلف مددلو اراذکت اقوا هل را هلیلجر اک ذا رشنراهنو لب هڪ اضتعم

 | ردق عافترا بس اودلا یی عمدی" یایلع دزنو فرطرب ف فلکت هدهن ایموردراکتآ

 || هن زەدنب وب دوهحم لذب هلاصحساییابساولئاسو قجلوا یرلناشو
 ۰ .تاصاوتفار ۶ باگاوللمیرلبانح * ردفرشو راس ها بلحسم



 هک ندفرطب یادش دلو نور یه طب 2 ور

 دشا ارب هلغلو تاذرب یبحاصتیجور اعندفرطرب ی ی راح كع رد 1

 | نماد زاتسحا ندقعلوا هوفتیماللک یٌدمهدبا ریذب یان هدى دتا ترشابم 1 1

EE ۱ ۱۰ تشک ردا هل رسو یراکشودیصهاکو ضراس# ادا هاک هر ثبت  

 ردهدکغا تقورارمآ هلءاراذکو ِ

 بقر هن هاب رتبانع روهط هدننص یصالخخ “او هيفصت كع رقهک یدلاق ۱ ۱

 تسد هضیف لخا دكنول هیس ور ایلکتاب دع“ قر هدلوا قیلعت دننوه متقوو ۱ ِ

 ییددلوا لاحتفو یاضتعم یرلمرود هرزو ا لاحول تدمرب بویلوا یطلست ۱

 دین اخدنسم كن رایرضح ناخ هلیعافدنالداسفو هعزانم ند اروهظهدنروص |

 یلکرادم هنلوص> كما موبهروک هم هناقداصبلاغ نطیرارتتساویسالجا |[
 صال شا ندلا رت بوقیااضتفا یمخآت ءرخآتفوالاو:#ردک رک قلوا |

 هنلاو دما هللف هجری دقت ینادنروس هیلع«دارایراعاحر | هنسلصا ماظو ||

 ؛درهاف هوقكلب رایرمضح .مدنفا ءانبلاعهاش داپ نت لو ولتردق ولتکوش |
 نکا کن و یرابقیفوتونوعو × ردقوبلئاح هش رلرادناهج ۱ ۱

 ردلومأم ںرفا د یلوصح كم ا وب هنن .رایهاشنهش ۲

 ههدتمرب هب هعرانم نا رایت دعق و نام ناثاواناس و طسدهدالاب هجر دقت وب 1

 ه زانم هدنروصوب ردبترنم هنعوق و تایفیک هلوتموب ول هیوراریز رده وق |
 دلا راشم ناخ هدلاح غندلو ا ترشابم هب هلاصم رحدضو هب را هلیاریا |
 هر رام هلن اذیه السا رک اسعو دملعتلود هلرب تففاوم هر ول هیسور یرلنرمضح |

 یرک ذ قجفارد سما نم رھظا هچرک |یرلکح دینی باکترا ی ہل اقمو ||

 بویقیا ثکم ددم رق هلفلوا رازبب ندنیناخ هرزوا هجو یکیدتیا تقبس ۱
 هایسهصوصخ عابنا رادترب هلرب تغارف ندنناخوتلرت یع رق راحالبق ۱
 لثت هنس هبصد کد دلا ثادحا هدعضوم مان 4 1 برف ۹۲-۳ زار لاس زا

 جارخاندننوردییسل اها مالا لوا نموط بص ىع ا وآ هیسو رتماقاو | ۱

 رادامراد بودن الاداب رک اسعهع 1 ۱

 هللا ذاعم هحرب دشنوب دک ددا ند هظحالم یرلکحدا هظفاحوطیض |

 . لحاوس هتشب ندنراتح هلوار است هدزاب كل ادابعردقوب دوج وم هد لا |
 عازنراک ماجاهکیدلاق *# رولوا بولسمتنما ندنسالک كهايسرش
 تلودلابحاصولتج ممولتاودقحتا × ردلاحم رعا كماتیارو هظلالتخاو |
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 ۳ e e نک ر HR ر

 "فا دص ها ارلایدا ةملع تلود كن . رایرمضح ناخ هکردشلوا مور

 قی هل كول هیسور مدقاندنوب قحر دقوب 2 کف هنوکرب یرغ
۱ 

 دیلع تلود قرط یرامدآ یرلک دلا لاسرا هنن رافرط لاب و راصیمود

 هرز اخ بولا هلی هناسلیدرب را رک هد دنا واهداما 4 : ورکو عقد هل هل اعم

 . یراکدشود هنسهیعاد یسارجا دنایص یی هیلع تلوداضع یراک دلا رت

 رس هنوکر هن دیلعتاود یماجما اهکلب د هلبعوفو عازب نیتلودلانیب هدنروص

 3 هسائلا واد مدمروتکهلافدعب ن ۵ هرس هظ>رلممرواو | شلوا باس ی

 3  ردلا |32 هلو اراک فادصو هاو ریش هتلود یخدوب هلل رامروس دار

 ۱ . یعیرقو داسف هدنرلنوردو هدولا ] هعدخو رکم ورن دهوا كنول هیسور نکس

 1 یسودنک قجا ردهابتشایب یییداوا هدنسهیعاد كا طرضایلک بی فتر

 ۳ ولج هسارولوب یتناکما # ر دکر ک كماعا هلاصم سف هدرا اوب

 | ندنشیدلوا بقرتم هتساقلاهبراحتوتوا دع هني رانی هلا هیلع تلودو ك رع

 ]| ندنوب قح بویلوا یلاخ نداوغاوكب رحید یناتسجروک ندفرطرب هقشب
 || یکدلباتدوع هلاکلادعببواک یادونقر ضوصخم هنفرطنالوس هت دقا
 1 ۳ مولعمو هدافاندنف رطیرایرضح اشاب نایلس ولت داعساىلاغى را هریاستایفیک و

 8 ری ارطازورو بش یا رم كنوا مور یلصاح » ردکر کی لوا دیلع ت اود

  ردکلیا طیضالفتسمیع رق بب رفنرب بودا بیترت هلیحورکم عاوناو
 | یراق اتبشت هنکر ادن یطبضهلا هناهب و هلیحرب هکلب ید نیکد هب یدعشو

 | هع رق ردهدنس تیئاخدنسم هکمادامهنب راترمضح ناخقجنا یدبا ظوحمم
 | بسالپ یشانندنکب دلب !تقبس یزاهواقمو دعو وب درلوا هلخادمندزفرط
 || بوصهدنا لمك داش هیلع هام ٭ لهدا باکترا یلوکن ندنزوس

 || ناخ اعاد هلیسهظحالم ر وا شا د فک ندع رق هلیسهدارا ارهاظ

 ١ بدر تافیلکت نوک ا: وک ی کک ج هیفلو | لمح و ربص هنفرط یرلّرمضح
 a رد و و 0

 2 نان رد

 1 و

 .ندناخ هلبسح یترسعورج ندهرادافراصم هل دارا ندزیمآر دکیاق
 یکیدش اد فک ندع رقیدنکن کل × ردشعاصوایدندنناج هکلب لک د .
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  + 1ناثلوب یلاعردص یادنهآ هدنت را دم شر
 £ یسهنسیلا ناسقطوشا هرزو قلواهیدفادیحور

 ی قراوا ت وه هلیخ رات یاد ی ۳ اا

 ا كنب ب رب ردت لصفمو حورشم

 باج ب ةعر د ساتر مات یلعرفسیشر ؟ندبا دورو ندنبناحنامطهدنوک رب نوا ۳

 هب یلاوخ لوا یارکدج ولغوا ناز یکب قجوغوص هدقدنلوا قاطتتساو || ]
 یازک رداهب یزردارپ تان راترمضح ناخ یارکنیهاش وانماهش هدندورو |

 فرطو هلاکم هعفددنچو تاقالم هللا ناطلس یارک نالسراو ناطاس || ۲
 سانلانیب مالک ردکح هاک کس وقت هما نویامهیاع ود ندهیلعتلود | "

 رب رغنو كی ره هل اراپاوجهلوتموب د ی ام هلأ یوم نا اطلس ور هش تو هعاش | |
 ع 5 ینب رام دا تات یر مضحناخبواک هنامط یخدران اطلس هیلعءاب بود |

 یرلهسفاتمو هلاکم هدنرهنایم هل راترضح ناخو رابدردت | دور هنس وقي ۴۳

 ی هک یتیدلوار همدم کصمدقارب هرزوالاحلوا نا ا ۳

 منا ی وولتج ممولتلود مشق او مظعار دص هلب ان هناقداص ناف هعطقرپ یری رقت ||
 دمو یک لیصفت هفتم مدعتو ضرع هذ رارضح رو دنا 1

 رولرویب رای ی ع فرق ||
 وذهبنا O یرلترمضح مناطاس اراکتورح ےب ا دلاق |

 تنایخ هب هيلع تلو د قرط یسک هل کند نور ەد ویک هنفر طے سور

 هب الیئسا م یقرپ دقت یاضتقمرپ هدنسهنسشد ناسک ںوماوا یشا ندنرفانمو ۳

 تربح هلب رالواراوس هردنیفس نیطالسو ناخ ناثوب هدنوردو راحود 
 یژردارب هل رمضح هملاراشمناخ ق ةنالاب ے رق لاها ہد توو یرابارط ضا و 1

 هلبالاح تین اش رپ هلب وب بوش اهني رانا د کلن رلترمضح ناخ یارکبحاص ||
 زابن وید لهروکر ارب ارشو اربخ هسا رواک هن هز رلشاب کیا رت یرازب || ر
 ردیااضتفا تافاکهزونههرکصددک دلک بودیک هن همسور ءان هنن رلهاحرتساو ۱

 هتشب ندهبص مان تالماعمیراکدنما ههیلاراشم بناجظو ملا سکع نکی ا

 ناسحاواقب تیناخنوبامه تاغب رمشنابذنب رلّرمضحناخیارکبحاص لار اشم
 هلازاو درط ندتناخ دنسم یهیلاراشم بلغتلا قت رطب نکیشل 9
 ردینبهتناسفن ولاعفنالاک هنب رلتعداتمو باا یااخیا e رو
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 ی md | لس سس ا



 = er mare ها

 ها هے چ چ نم هک ام او نشد ت میک یوو واو جهات با سس

 حب

 روا ااا ودا فوخ ندقلوا بجوم ییهصیقن رک

eو لوا یادوي ىلع  > 

 e اا جن یو

 سر !نوبلاقو یکلکیكم ارکد مج هلرلقو دنکه دنشماهکانیماسبوتکمنانلوا

 8 هول هبسور هده لا او فات عا نغیدنلو | تلفغوروصق هد داوم ضعر والثم

 کج هی ارو مظ ت کر حر ضقانم هدهعند هیلعناو د یرط هک دنا دمع

 نالوا هجه رفستاکرادت كناشاب لع #*  ردشخ انا وے رصت

 نالوا هجاتبسکرج كن هیاعتلو داما بون روک ت حص ٥ قفا وم یتاراطخا

 || فرط ییدسک ارچ هکنوچ رداک د باوصوق>یسهروچنوتب نوت یناثبش

 | ىلع هدنسهنسیکیاناسقطیسل اكر اد ت وقر هذاروا هلل لغ لود

 ۲ ندنراف دلوا شخ اراعش اوا هذ اقفتم هل ااشاب نسح اب ردنداومف مقاولایناشاب

 1  شفلوا لاسر او بص یظناحمقحوغوصا شاپ لع حرف هی رزوا هه تینوب

 | یارک هی دهدنادو دنا قلزارد تسد هناتسسکر ح هرکصتدع رف وا هیسورو

 | یرلکجهدنا تر دابم هتدسفم یارجا قر هلو هناهب قج هیلوا یکی سەدام كب
 أ ندهلعتاودفرط هدناب ول یمه هل دلو ان دنس اض تف ا یراهعشل ون لوصا

 شل ور اکردکودبا ق جلو اول هدنافر دقوا هسارولینارواط هکر اردقنر 2

 ۱ كل یارک دجتهدب ودب روچر دقوب حص موب كناشاب ىلع یجاح یدعشنکیآ

 | لع کر دکر ک ق لوا یم هضرغوبیسل وا یباوعد هدا زندرآول هیسور هدنس هدام
 [لالقتساو ناش اهدتاقرب هدیلاوح لو هد ود. اراعا یسو دنکی ناتسسکر جاشاپ
 | نانا دادتمیلغوا هدنسهنسیکباناسةطتح بونلوب هدنلما كا بسک
 | ندنداعسرد اشاب یلعح رفیدعتی دشیمردت ا بص یظفاح قجوغوص

 ۳۰ خوط ا لئابق هن واوا لاسرا همها قحوخوص
 | یاحتروص و نیغلواثبشت هني راتلاخساو بلح هب هیلعتلود هب یرغوط

 ۱ از هداب وب ندنکحب دش وڊ فلاح هنسهبناذ هطظحالم كياشاب , ىلع

 3 مزدا نط ردشلی | را هغلابم

 | ندنقاروات ۱ ار اناساوا ارکذ نوعا جاضبا هدا زی هحورمام ناصوصح

 + 1 زدشروکب بسانم یربطستوحرد هدماتموب هلبنیع كنب رایضعب

۴ 

 ۳ یا ES رب بم توت نو ی
 بز ٤ 3 رع ۳1 ۰

2v۱  

 2 TE دص



 رک ی ی ی نعمت اب

e X ۱ ۱ ۱چ  

 هب یلاوحلو !هدنر هنس یکناناسقط لرکشادترفاشاپنادوبق رکود باج 1
 یرهدرکنارب رګ زر ہدلوا شعلا ےدقتەتلود رد كات شالاب هدزکت واما |

 هنس هظفاح علة ق جنا اشا ىلع ندنار مرم هلکلک مزال یس ةظفاحت قر هنلوا |

 طورش هیلعتلودومردبانظ ردنک د یتیم هب هظحالم هقشببونلبق رومأم ||
 تقد هک ٤رب و بس هدهعضف ندنفرط یدنک هلا هاقو یب هلاصم |
 هدهاعم قالخلر دبا هلیسو یارکتیهاش راول هسورطتف ردهدکنا تیاعرو |

 با الایدل یجدهبلعتاود هیلعءان *ر ونلوانظ یکر کد ا تکرح
 ردیااضتقا كلبا ترشابم هبه وق تاکرادت هعفح نوع اقماع وب لفاع
 نیم كن ارزووقداصان هبلعتلود اشاب لیعیباح هکر اب دروس كاد ک

 یرودکو رد !اضتقا قفل وا تکرحندنفرطهنداضتق نیحردلسیتیداوا |
 موجه ندلوقحاقو ر دبسانمیموعه ندبناجینتقهدقدلروی نویعترکسعرس
 هلب !تالرکسعرمم یزلودنکو ردج اتح هکر ادت رکسعرادقم هنو رد ااضتقا

 كن رعمهدباب و ردن یر بدت یرح ویرب ردنااضتقا ناف هسلاهدنرلتکرح

 هحفخرانوسرویر اعش اورپ رح هسیا هن یررببدنو یر لرد | هظح ام جد قل اح
 ند رح هح رو یدنکب ودب | هعلاطم قر لوا دکل ر هلی !یدنف |ماللسل جش زز

 رس نامهضرغندهرک اذى راروب و زرابارادتبا هننآارجا هرزواقلوا |

 ندنفدلوا شی ا لاقم لیصفتو؛دردنوع | قمل وب ۶ ےھتمورضاحەکلببویلوا
 هدنساد وم هضالح كنار رڪ نالوادواو ندنفرطاشاب ىلع هم رزوا كنود

 ضاع ندنتاکر ح ضعب ك نول هیسورو كر هل دیک ه ناور لافغا و ارادم كال هنسوب ||
 هنب راخداوعج تاممورب اخذ بونلواز احا ندنداشک كنه راحت قر هلو ا نيع ||

 هنس جو |یلقا هسیار ولک مزال قلجآرفس هل ردابم هنس هظفاحعلروغلودو چور
 قمافلوا برحنالعا هلو دوجوم تام و رااخذ ردققجەلوایفاو ||
 نالوا ملا یس هظفا حو ناصقت هدناکرادنهلب وب ار ز رونلوانظ یرحا |

 ضرف هدنروص یتیدنلوا ترشابم ههباعنکیراکرد قلناشی رپ هدرا ||
 هلبا مارهنا هرکر ب ول هیسسور قدلوا رشظم هنهف كع رق هد هلج كر هک ل مدا |
 هلو اراکر د یکجهدیارادتبا هب عف ادم هلبا بوق تاکرادنرارکتبویهیادن فک ||

 تاون هرو قوا ته ها نر هرو |
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 دورو هعف دوب نکب| شم نمره ظا کو دبا جراخندنروطراشداو ب اتحه هب وق

یظفاحشقجوعوصهدرکه عافلصفمندا
 فر ط مدا كس دوخار زویشب هنایعم 

 ال الاثتما هلغلوا ورقه مکجهدیا ت رر دقم لذب هننذافن |كنف.نمنوعضم ےس ارا

 ۱ یازودوس هتلوداما مهد الاسرارکسعهرالنالب روس نامرذو رها یلالا

دوریک اضت الا بسحت هدة دنا وا نییعت رکسع هغر هسرونلوا 4هظحالم
 دانتساه

 یلاسرارکسع اهبق هدتروص دنلوب اهم هب وق تاکرادت كج هدا دادقماو

قحوعوص )امن نسلوا هیطاتحا تاکرادتهدورنک الاوهلوار ۳ هشلار رکن
 

 جار جس یصوصخ قفل والاسر أ
وک هن هناهاش "هداراورما شارو

 .روهظهن

 | دو قب رومآمه هطواکكاشار , یلعامدقمیسلردنوک_ ی هد لب

 1 كن هبناعک تلودیخدهدنوب یک ینیددلوا ثعاب هنس هطاغم ع رد تیفیکه یارک

 || لهدا فرط رپ تسهل اغنابوقهدب ونارواط هوا رازب هیلع ءانب ردراو یار

 جج

 1 الیتسا مدقتعاسرب یهزاباو هسک ارح هلینیعن دیلکرک اسع ول هرس ورواد

 | ندناراطخ اوالثموب هتف و طة #ر واوا دغم یب هن یرمغندقلوا یدابدن رانا

 | تاتیلاسرا ل ن هلصفم ت تار ذا هلیدسح ۰ نعيدلواهدىد ناز ینالو طظ

 هلل وارص هن دصءمراطخا ه زس کلات بقیلوا دیس انعم هنارا هر یلاع

 | ا ۱ قثرا

 1 A EE رکا هسا هر و 0

 ۱ ردشلیامالک مت الا مس هدنابلوا

 1 4: یدنف | دمج لیلخ قرهلواهنامر ع یدنفآ مهاربان تار رضوبكناش اب لع

 ۳ سا ىلع ا یو و 3

 ۱ ۲۳ یا و داش قلوا

 1 تلودونلثموب ندلنابف * یدینهنداعسرد صخعت مان ات کدې مدن وکم

 || كنهیلع تاودكلءا ناسحاوتباثع هروک هنقاتهساو لاح هراناک هب هیلع

 1  لوهحواتموا اما رذرهاظ هدرک هنافصآ دز یکودا نادم هیتر دعاوق

 || ددزکیلاع مولعم یرلکجهیما هیکلم داوم راهظا هلیذاخت| مرح یصخخش

 | امد کودادبال نعت رلمدآ هنس هظذاحو یراعا كنسهعلف قجوغوص



 اا

OF 

 هناعو تدوع بولا یتکلکپ قجوغوص كرد ا لاعغا هلن | باشتا ليضع ۱

 ندمهح رقیدنکی نوب و ردکهدبا دادما هل ارکسعو اغوداضتقالایدلو ||
 رداهب هلا فیحار ارشنو د مروم أم هنس هدافاند هملع تل ودقرط تویلب وس

  aکرم 0 1 ۰ 9

 هزابآ ماطرب ه دو رکا قرف یرشو ریخو ی ردار و یارک
 هزابا رادتمرب كيارکرداهب یسعیا تردابم هکب رو لافغا یی هسک ارج و

 رطاختالاح هنوکو ب تیاهنو هب رو مع هفرطورپ هلی با | یی د دک ارجو
 كن ههو رکمتروص یراقداراثلراوا هيسور قر هلوایداب هنب روهظكشارخ

 هصیعت بجوم 4 هیلعتلود فرطو هلیسو هن راشهاوخ لوصح هلیعوفو
 هنس هظفاع قجوغوص كناشاب ىلع * یدلوا دم ییهن هقشب ندقلوا

 هنوز تر تالاح هلوقموب تیاهذ یتفیک كنارکدجشتو یی زومآم
 رل هس ر« دک قجا * ید هدنسهباثم موز هجر ۲۱ یخ هلو ا ثعاب

 رابتخاراحان هللسلوا شک هدبا تشد ندهناهاوخربخ تاراطخا هلوتموب
 هل وب هدیواو ارکشهاوخ هنلاخدارکسع هع رق رول هیسور «یدیشهو | توکس
 ندهرکصهدب وروطفرطیب هد هلئسمیادتنا هن رلقدناون هدقمارا هناهب رب |
 قاناخ كا رکر داهب و ردغاو لیلدیرعشع اف هاد یارکشیهاش ۱ ۰

 نیا ش ترد لع نباح شرک كىاركنیهاشو یروبعدع رق هلیسهبعاد |

 هنسهدام ءرقو قمامتیج بحاص هارکنیهاش ہد را یادتا نکیشلوا ||
 قوس هیلکر کاسءندةرکص هدب ود اتافوا را رماها تاکرح یکقماعشراف

 راذک ردمسومو كلا لاکا نی رل همزال تاکرادت هل الافعا قرطره یرلعا ۲

 هزشطینداوح هاا رارد اهن ره هلیعاطقناکراندیک بولک هع نو هلن ودا

 ردیلج ما کودما یشان ندنر هلیح لاکو یتیم هنما ره قمامتیچ
 راب دلی الاخدا دبباکرک اسع ے٤ رف هلا هناهب وب راول هيسور هسلا لاح هن ره

 ۱ دنسرارکت هدهرهاظتروص ناخ یارکتیهاش اما رر مچ هل الوق یخ درب ا

 كنا ندهیلع تلود فرط ارظن هنفیدلوا ینعمرپ یک شقا طبض یییاخ ||
 زولپاهطلفمعفد هلیلاسرا تاض سشنوروشنم اددح هدننمط قردصت یتفلناخ ||
 هدب وناوا هطافممفددلب (قب رطوب دعب ای هسیا راردما رطاخرد یس هظحاالم ||

 "دوقویراب تیانعو نوع هکر کم ردلک دلپافیبارخا ندع رق راول هسور |
 e رهاظ ینلناخ ك ارکنیهاش صاح لوا هل ایر ادناهج" هرهاق ا



 ادا و دکن بنات هبیریذور داف و سای هلبز اریاراتهدخ

 دنا وب هدکتیار ارف هف رطررب یربرهند هموق رعر < اسعهدلاحیرلقدل وا

aهل اوح قلا از زلت  

تم هکر اردیلغ ارادتفا لذ هلن وا هدروما
 دتا شومارف ییاباضف یکمد

 رابدروسب زا هچ هل وب قرهلوا ندرفرط مزپ ردیلمنردیدرلب ذوب و نوش

 >ورههدنروهظتب رومًآمرب ةعفد هدرکتح درج ضرغ ندنالیصغلوب

 ريب نسج یراهدام ندنا باما یساعدتساو لاثتما هب هیلعتاود دارا

 دفا مهارپ ۳۹ ۳ هسطوا یتکو دا ندلاح * همزال + ۱۳۵ را

 ینیداواشّعالاسر اورب رح هد دما یدرخاواكیاش اب یلعاباوحبهتنارب رکو

 یتکجهدبا لاثتما هسا رلبا قلعت هینس هدارا هنوک هنر ههدننارب رح هعطقرب

 دوینا نان | ید لع یییدلوایرا دنفاوتورپ یکلوا هل هل انا

 رقبولک هلل رکسعدیسور ول 5 ناک یارک تھا هدنتارب 2 هعطقر

 ِ داو ناشد ر یرکا ۔۔ءوںول دہ یف ارطناخرداهب و نکن دت | طرص

 نال ۱ !شمک هنس هشع ره ندنفرط ناب وق امدقم ناطاس یارک نالسراو

 ۱ ۱ ندزولع هزایاو هسک ارج وب
 ارطرهارح واز یرک اسعهیبورهدنراق دراو هنسلاوحشر ۲ هرزوا كني
 : ا سو قدرات نر ا هرصاع

 ولاحیکلواهکر دشخیا لاقم ے رمشت هله جو وب هرکصندکد تادیه وط سر

 Te هلا نویلاقكناشا یلعمدیسلواهرژوا

 هود |مهف ندنوبییررضیدلوایبهدنافهب هيلع تاو د هدنسمر او كنا ارز

 اوارکلدزار ندنر اوطاوعاضو الرول هیسوروربن دت دمر ناشیارکییهاش

 قالسا هما فیطاتو شزاونینداو یدیشقبالیم هب هيلع تلود فرط
 سوز ید ظ ويم یسلوا مدق تبا هد هيلع ت تلود تندوبعو قدص

 هلی هلوا هناهب al ر کسعلاخدا دک : رد نور دهلب رلتما نفنو مرن ی سار ارول

 الابعویسراو ن وص كناشاب ىلع نکیآ هبل یو قمرافبح هطلغمرپ

 ۳۳ ۱ ترا Ol رند هن واوهر ف ندید

 ۳و هناتسآ ن اون ندسعم مات كب



۶ ۱۹ 6 

 لاکا یی هینس ةنطلسناش هلا مادا هد هوسجرومآ هل تو ردب رب زو به
 تماقساوتقادصندرانا یخدرءدنفاولنکو شو ردلوم اندنرو دنک ك جنا
 هقشب ندلیصح یب هبلعالو دیاضر كناش اب ىلع ید کل وقرر و درد هدن ديما
 یلعبویلوا كسك  دوسحهدایندطف#م هداکمرب ویباوجردقو یرکشورک ذ

 نانلوا فیلکت هتسودنکه داضتفا نیح نکلر در زورا دمانورارب هشدا هج رک[ اشا

 یخ درلن درد راق ادم كم ۲ یفراصمیلک وكلب ادرس هیهاور اذعاهدر ومآ ۱

 هطاشح ا هل از ارح | ندع[ اق ەدنتل ا نادر اک تب اهن هسد ارگ هدنن رولو ||

 روبح هنسهدافا اد اوم ضعب یر اوا ندم ا ام هک قندی دهد تیر ۱
 هلرکسعولتیلک هب ارکنیهاشندنفرطولوتسم هدانناوبهک هل وش ۴ رد اوا ||

 راعش اور رحندنرافرطیزولرکو ند رکف رطل رک عدقا یدنلوا هناعا |!
 كنوا هیسور هد هسدا هدندیق هطذاحم یب هلاص م ما هحرک | هیلنلود*یدیشخلوا ۱
 رعفح هیلنلود یالکو هلیس هظحالم ماجناتماخو ارطن هنتکر حو لاح |

 ثبشت هب هیطاتحا تاکرادترتاس هلی انار رکس عرس كر دارا هرک ا ذمو هرو اشم ||

 a هفرطرب هلرکسعكم یرکبالثم قلارارب هیلعءانب # مرد| نظار ودا ||

 کیا لاسرا یکسعردق كيازویشپ هن افرا قجوغوصاب شاف دوخابو ||
 هکنوحهدنروصوب * ردلکد دعب ندلاقحا كنا قلعت هبنس دارا نوعا ||

 عل رد هراس تام6هورداح هتبلا ندنفیدلوا بسم هدنع هلج نکفلناشیرپ
 یرمم دشاضم نکل *روئاوا هناصا ید هدنصوصخ ها رار وب |

 تافیلکت ج راخ ندلمح وللثم هراس یارزو ردرکهنافصآ مولعم ||

 كج و باوجرپ لومأم فالخ هلیسهارا رخآ رذع دوخاو هلا ||
 كنلودلاجر نالواهدکسکج یزکترغویداب ه هناهاش ضابقنارکه سارولوا |

 * رواوا شار و تنام تشر رس هداسح "هداناو شلوا یدوم قیروتف |
 هدفرطلوا هدک دتنا تقبسرک هنارمشم "هرک اذم هلرعدنفا مالسالاحش هنگ |

 روماو یراتنایصهدنقحا رقف كن رایرضحاشاب هلیبس>قلوا رعافلعتواب رقآ

 یزروصققحا * ردشلوا مولعم یرلتیقفومو تءدخ نسح هدنراءرومآم ||
 یرلقدزاهلروص حج هیملوا مضه هدنرلتارر رح نالوا هفارطاو هبةیلعرد |

 یینص هنوک یریغهسخ ور دکمر و هتشررس هنب رللا یرلادعا هل رامالک دراب

 هنن رو دنک ند هيلع ٽلود فرط رد للو كن هل ج هلع تلو دردق /

 ج راخندرشب مسواما رانوسروی رودقلذب هنسارجا داوم نانلوا هلاجا



 ایست لب SKE A سا نر

 | هیلعتل ودلاح رندن | لاصفنا هسک ق اراکرسو نال وب هدراکرسمویل او#ر درهاط

 | كناشا ةڪضوبلاح تواوا ۳ لاحباجا i ا

 | قفلوا هرداصم یبشره تقو ینیدناواعفر یس هبتر قباسلاونمر
 | هلب ون هدنق> نیفلوا ِ هلس هدنترازو یابسا هدهذلاطا هلسسح
 | هسایرم هتاضم نولوا ظو لم یتسا علابم یلک هدنروهظ تب و

 | كنسودنک یو ددی وب هدندقتاشلکت هلوټم وډ اجالا یدل ندنغیدنلوالاکرب
 | شاز ا هدنقایس تص: هن اهاوخرمخندنفر ط یدنفا مهار یسادنککوق

 ۱ کر دغا لانمطسب هلهحووت ید: ذا مهار ما هدنارب رگحورشمولصءنالوا

 ۱ اک کر رک دهدنودامهروضح هدلکدلک هردص اشا دم ترعقیاسر دص

 | ارتضوراربهشیاهلهجورهاشاپ ىلع حاحا مت اباکنر ایت الب نکلوق بودا

 ا ارد ناص و تب ورمهدنرامح ضرعلهاو

 1 هبنکیآلباقیفد هاب رب نس> كنىروص و نالوا عقاوبولوازکه دنیردتفم

 درطنديل اوحوایریزورادمانرب شلیابسک ناشهلوب راب درد !بسک یتروص

 | یززوسییبداوا شن ادرمسهدنوبامهر وضح یک كعدیدنالک د قال كلما
 |یدلوا مولعمینیدلوا فیحوراب دتا لافغا نب نیکع ایت هب یهاشداب نورد
 اتر هن رالقنهدنراک دن |ناذیتسا واد مل هد الق + هناتسآ ین رلمرح قح

 E وا بلج هفرطوبندع رقرلب داب | لافغا ی دهدنا نکیشکرب و
 ورندرکر اذکد نفرطكناحو رلسشمروم واد مرؤلواظوطع كساردایعس

 حدم هلهحوژب اتات ترعهسلا شخلواداب نکمانهدنوبامهروضح تقو هنره
 ۱ اردن ادصق ءوس هدرز a >اعهد او اشخلودهدرکانثو

 | كیرناوردان هد هساراورلنالاقبودب که م دعرابد هل !تازاحهنوکررب یر ره
3:9 

 1۳ .یرلفدلوا ندهلوقم رولوا داععا هن رامالک قراقیح هنادیم یزدسخ ېد

 | زردفساسندااضقنالوا شع +اروهط هدزرکتحنولوا هدوم ه رکود وص

 | کیش باتکلاسٍ ر ویدنفا دیچ لیلخ اع >ر دص یا e وصلا لبع

 | نالوا مظعا ردصالاحو × ردعولعما نیش , یرلفدلوارکشکسز :مضیدنفا
 | ديلاوداشا ىلعو رارروب لاوس یس هك دراو هرع دنفا اتادم ن هگن



 ی 1

 راد نالوا ر 1 ۳۹3 هذ 7 نر دی یا ۱
 كناتاب یلعاباوج کا ندشدلواشلزویراعش او مایعات رص یی راکفاو زا

 غ دص یاد هدنس همان اوج نالواررح هدنائاوا یرخالایداج
 فرطكا ارگنیهاشهدننارب رګ ` ییددلوا شمزاقرلوا هنامرګ هب یدنفادیحو 1

 یارکد جش ی راغ |مایق هنهیاعودنک ك نیراشادنرف هلع ند توا اص« هیلعلود |||
 : رف نالوا شک ن دنامطهدانناوب نکو دنا تیغیک رب شو هلیکی رکا ککب ||
 كجەدىا بولس دماعشااسآ هر هعرانم قح هيلو اهل ونو تناورند سز ىلع 4

 دنا جیو باا خیاما

 تراشاو بارشا یغیدلو ا بسانم كلر وتلبس هنعوقو ام تماخو لار ۳
 رع كرکو اش 1 تزرعلرک بوئاوا عاتسا رب البو شوک یتادافاوب و شا ۱

 هنجوغوص ولی زاراپ وتکم یلشزاون هنسودنک ندنرافرط یدنفا دیحو |
 ود راها تکرحرب راغم هطرش و دهع قلح لئاف هک ادابدیصد ظا

 و 9 و كیار | دریا ارک نیغلوا قید هت صوم هطداحیی 9

¥ 

 والو لرونلوا ردن د ندنکرحو لا یوا دات یا اب یراس

 یب هیکلمر ذاصو توبمروط تحار هل رال وا تستر نوش ات
 باک یارک دج دهس ارارولس هدى |یدصت هناکب رح ضعل بوی | طح الم ا

 نیغه وا قیتح کو د اهرکصندنس هعقو نامط ر رع لاونم رب لوصو هغو غوص ا

 هتخاس شاب ندرغآرب ییاور كنسي ا هبسور هل ثداوح ك موق مم سار |ا

 نیسز ریز كزولهسورو # رابات داهش جک نادجوهتشیدلوازوسرپ |
 راوشدهح کا یصالخكع رف ندلالتخا ماد یراق دلوا شمروق هدلاتحا |

 قوجكی هش رلا بونادلا هنن رل هسسدلرانا یجدیارکنیهاش نکلیدا |
 یی وا شا تم کس ا ریس شا رعا لر هرب و را هتشر رمس ۱

 رذلکد ندداوم روتوا راکنا |
 كن ا هب سد هدلک د لک هنر ادصا شاب .دجشنکب هللرع اشا دم تزرع |

 یداوح یفیدلوا فقاو بواوا قالوقو زوک هنبرافرطع رفو قجوغوص
 نت اوا لامر دصیا ده هدل ًاموب وییاسیوتکمهدنننضی سل ار اعشاورپ رک

 لاسراور ر ومار اکشزا ووه اصاع ید ندنفرط یدنف ا دیچ ل ل

 یالکو هح کا توشلاتف هنوک ندنوک یس هلئسم ع رد هکنوحو *ردشتلوا

 . الیتسا یک رو دمور هک دیاش هد هسا قول یراتس نجس دوتا



 ۳۳ رکنالخ هل لب هنفرطكنا عبطلابندنفدلوا شمروک ی ز اوننامهمو
 ورک ذب ودك یسعش و د هنس هیعاد فس زت نزلو ح رج

 لا كنسارز ارزو مشطنانلوب هدنفو لو اش اب لعا ده عم##ردتناحرب رولب هلواعنام

 یلاو>لوااضتالایدلو هنکیدبادودعمندناوذ میتسموقداصو ندنرامان

 رع رکو رند ادب كن هلئسم نیم دن دلوا ییسانم یرضندنآ هتک رکسصرمس

 | راح هلیسودنک هدنرات رادصاش اب دیج لیلخل کو اش اب د نکی رکو اش اب دج

 ردص هقیالریغ" هلماعم ندبتعسهدنعحو رواب روص یرببدنو یأر قر هن وا
 تیفیک رب شلوبعوقو هلن افعا كضارغاب اعا صعب یی اش اب دج ر ادم قيسا

 ادن امطا ندد للو دق ةرطییالوطتدنو هلیناس کوبا

 | ا شاپ یلعیدارولب زا راب وتکم یلشزاون هدنروص قحملوا شع تا
 || ری رگقی راکفاو ربیادتنالوارنادهب هلئسموب و ینداوح ع رد بردی د
 | ةنطاس غاصم هدب وروتوا هدکبناح یرلمدعم طقف یدرلوا لاخندراعشاو

 | .ییالوطندنو و شغلی وسرزوسقوحكی هدنقح وب د روی دنا هلخادههب هيس

 || كنتاراعشا هدنب وتکمره ندنغیدلوا شعجوکز هسیک ق وج كي هنسودنک

 || ققاروا تار اخ نالوارباد هب هلئسموب و یدرلیا هیصوتو اهنا نسم توط
 ۱ زادك هعلاطم یرنفد ییددنوا شمردتبا بنر هدنلکش باتکر هللا عج

 تابثا كداوم نانلوا ناسو طسد ورهندورافوب هيلع ءات ردشلوا عاری

 وری

 ناي یناهجوربكتارب ,اکنانلوا هلکنا و ربند هلتسم تب اد ا ااا

 اار تا هیاوا رادتا هتسلاچا
 : اا و هدننرادص اشاب دج تزرع یلالتخا یک هعفدوب كع رق

 ااا طاس یارک ن الراو یارکر دهب رک ذلا فلا یراش ادنرف كنان یارکتیھاش
 را رحاودرطهنفرط عرق ینیرانابکس كن ارکنیهاشو راذک هنامط ندنما هزاب
 ۱و یارگدجت یکی قخوضوصو ینیداوا ادب ترفانم هدنراتیب هلب راقیا
 | ندعضوهدهاعمفالخزوس هنکس ی ھاشداب كلم دودح رازب لئابف یارما

  هتداعسرد یداوحیرلقدل و اشماعشر قهر وکذ معا زكر هدزرومأم ه انتحا

  ترعهدنرخاوا كنسالوالایداج یسهنس یلاناستط وشا هدقدلوا لصاو

 اول فن اچ م رقپولپزابیاسبوتکم هعطقو ب اشبیلع ندنفرطاش اپ د
 : ايو راسفتسا ويد ردینبم هببسهن هدنروص یغیدلواو ردیمراو لالتخا

 25 تج ون روح سم
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 یی سس چ س

 | یرللبا داتسا تمن هکب یارک دجشهتشا ید رار لوا لاخ ندنسارحاو لاعا ||
 كع رق هسخو # رداکد دنيعب ندهظحالم قلوا ینیمە هظحالعو ٤

 ردتقم هنعف دهد ما لوا یدیلوا یرلم رتلمو تولطم یس ەظفاع ندلالتخا :

 یرثرداربلویب نالوا نکعهدنج هاب كيارکتیهاش ییشنمكلالتخا وب رپ زول ردنا |"
 قد اوروم هند بواواناطاس یارک ناللسراو ناطاسیارک ر دام | ۳

 ماوفاوت * ردرلشتیاروبع هنفرطع رق هللا هسک ارجو هژاباورات ات رادقمرب

 |ضاعانکر دیار اذک جون جوف هنناج عرف ندنکو ا یرازوک لر اول هیسور هغلتخ
 رلناطاس ارس ناسا هر | یا رک داپم هعشل ندنراقدر وط فرط و طا

 )مر | ورم هرواحو هلاکم هل ر عشا دنرقناخمزپ مدندرری ار اذک هع د 1

 ناخوتسب سسو لقتسمیموقراتات هدنرلک دردن وک رب هنا ارج هعلقکی ودد ||

 هلخادم هنراشیا ندرفرطمزبر دطورم۵-قلوا ضوفم هنر ارودنکی اه
 یارکتیهاش هدب ولوارکولع لالتخا شنآ مات نکیشعا باوجدر وبدرفلوا

 كردىا هلیسو تساعدتسا كنا هدق دل وا روبع هتعحا رهو تا 2 . رودنک. 1

 شرک الاو ٭ رلیدلبا لاخداو قوس یب ررکسع هنامطو مرقفرطفرط |
 رابدیلوا شمروتک هنیفس یا هنلحم ندنراغود نالوا هدامآ هدننایل |

 یدززمروجوا شوق هفرطورپ |
 كياجو ی نوزپ رط یتیدلوا بیس كکب یارک دم هنلالتخا عرف |

 هددسلا ششلوب حردنم دەدات ارب رحم كناشاب لع عاطا ناتلوب یلصحم

 هجرکاو# ردکر کی لواندنداوحیرلقدلواشتیارمشنكزول هیسور حدود ||

 یناج ع رق هعفد یا امدقم اشا ىلع هلهجو ینيدنلواراعشا هدلوادلج ۲

 هنب رزوانوجمامادعا هلعفریترازوارخومو شک هفرطوا بولوایرکسعرسس ||
 | بیرقه هنسکنا هلتلاخد هبارکیهاشو رارف هع رق هدقدنلوارکسع قوس |

 ایت دوو a رکتیهاذءرکصندکد تارارقوٹکمهداروا |

E a 

E UI e ENS 

 ا راماهدالآ ب یس لتس م ر ةهد هسا شل الیصح تامولعم ۱ ۱

 قرهلوایرثاكنی رهیفخ سئاسدرونوارببعت یرارونمهقیثوپ راول هیسور |
 هکوح هعشب ندقدلواراوشداناذكلبا صضتنو كلاردا هرزواققیقج یتوب |
 كمروکن ستح یفلاعو زممچوصهدرظن"یداینکیدوسهدصوصخره ناسا |
 مارنحا مزاول ندیارکتیهاشررح لاونمرپ سداشاب یلع بولوا یب معا |



 اتا ا ا ا

 غرق نداشاو داوا یا رکھا 3 هد نویستا ا ه رز دوا
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 ۱ تیاکش ۶ هتشورمم هرن قول یلبصا هدر .وچآ تع ندکییار روش راول هبسور

 ١ هدنصوصخ یسالیئساو طبس ص كع رق ا ناک ول یولمارا

 كن , زودنک هعساضتفا یر هم تل و ںوروکد عاسم ھن راودنکیل احوتقو
 1 E . دزوا خاور هر و یرافدوآ یو

 7 ۰ انا ی یر تک هتشررس بول ول اپ دقت ا

 . ناتسسکرح رار یرلکج هریدشلبا قثرط ادتبا لا هرکصندع و
 1. هیاود ید زنا نیذوقندک ًهدراروا كن هیلعتل ود هلغلوا یسلاوح

 كن دسک ارحلئامقهرزوا قعایدسرب هنکو اكنول هیسور هلکرا ادت هیفاک هوقهداروا

 ر شروع. تیشت هتابساقشوتودبک ان را هملصاطباور نالوا هفرطوت

 ۱ ا ج هلو لیصف ا یدو ءداو راح یب

 ]| ەدتراقحەزاب|ىاسۋرو کا رم ,اسوكب نسخویارک دجشلایوم

| 

 ا ج چا ق ی ا

 "  رلتکلمهرکصندقدنا وا مامها هنس راب ولق فیل هل | مارک اوتافتلا نسح
 | نیعت یکی ظفاسك 4 | رک دمج لد هناوصو رود یی انار :ییعوهداعا
  لاسرا هنحوغوص هلما نونامه نویاقیجداشاب لع بقاعتمینوب و شعلوا

 | ربخ [یتابلفیارمبا كدا سح یتنوبن هيلعتلود رول هسور نیغلوا شفق

 as زوحو ۴ ردرلشعبا تشد و هسع د ولر د نوحا كمردتبا فیفوتو

 هدن دو دح ناک خنک زب دن هرکص زدن السا كاع : رفررح لاوئمرب

 1 ند دمش ندنراقدلوب دت ا یدک کچ ی یا را سیو کچ
 | هنس هس رك رانا یب هیلعتاود كرد ارلتن اکش ندلن ابق نوا ليه س ع رطكنوب

 اسو كنم رد ون رن ند هیلعنلود ید یرلنا هلهحووب ورو

ê 3 لاعا E3 



۶ 
 هلکع تست ندنس هلوعم تاصعقعا لالتخا نداروهط هداتنا و بولوا |

e 3قم ۳ نی ایه را اضوا يوا رابعا وادور  

 دع تم لاغتشاهلیایرادن ل î وطهلیس.دارا ||
 مزاول لرکو رک سعر ک ی دنفا سدر لب اقم هنس# دیر دا باج ا قعلخ قر هوا ||
 هن رثا ین السا نکل یدبالکد عنام هسنباتکر ح یک ینالسا هدنکر ادت هراس 0
 ندمالسالها هلا ما دخت او بب رقت ی هنناطنالویسنج فالخ كر هیقنک ||

 مالعا راغشرب افمیست | مار او فیلکت یفایقیتانلوس هیسورهرک اسعینبدزاب

۳ 

5 EOF 

Eیو  

een o 

 یورو

 باخنا دام بحوم هل باما ییعلخ یسهیص صان تکر ح و ندنغیدل وا

 ردن داع هذ هر اسلود یاد“ !ینجااناوجاک وب یس: سور هلکءذر دشلوا
 یالخر دق ون هدهناسرتو دعمل و اما دا هدارکب توط ځد هدنلودو قحو

 هدنمدخ هل هدا رکي توطیدنا لو هدکد ب دردهدملناللو رام دا سح

 رسا یسک ءلراناناوا ادا هدهناسرتور دلک د نیتمومولعم ینردلناللوق

 یک شوک یس هلعاعم نالوا هللا وا هیسور كا رکنیهاشو ردربچا یسی و
 بحال لح رزوس ناتلواداربا هدلالدتسا ضرععنکباهل و لاح ردرهاظ

 هدهع كملود بود ازاغا هم الک هنب یس دبسور ید د رداوټعربحو

 یداسفكناصع لها ماطر هکتوجر دفوقوم هنس اش هدقلناخ كن ا رکن یه اث ناصر |

 بج وم هلود ناش سذ كتبادر یرلیجلم بولوا شخناجملا هعلود هل ||
 ملودی رلتکر حوب كارایصافهلوقموا هنن رزو | ناخ نالوا یرابمور د هص قن ۱

 هسوک هث راروما یرغندلاعتقحیدنفا ساتر هدکد يدر دیا منم بوی ازب وجت |
 طرشراغم كع ارا ارصاو ضرءهدردق وب هب هدام نالوا دوم هلن .دیفنوسع | هلخادم ,

 ر داپ بودا مالک فرص .ددصرخ | یسک 2 هیسور كدا هل قم وب دردی د ۱

 كلود یس هبضق باا یدلکتارپ رح ر ندقلو د هرکصندناع اكن ارک |

 رص ت یکجەد ااف ایی ارکتیھاش هلیا ب دانو عف د ناصع مرق ق جاو | یسوع“ |
 ردیساق اك ارکتیهاشیمانعو ساسا كنس هخاصمیاوق یه آ ارب زشخلواا

 طرشر هحولشابند هلاص مطا رشەدندنە كم دیابت هدقلناخ كد ارکتیهاش ||

 یدنفاسر هنرزواكنوب ید دری از وج یتخاسفناكنا منلودردسک ی وق ||

 هدرم دې ع هده و زکر لو اغ راف ندنس هیعا داق | ینارکنیهاش مه بود اهل اقم هب ||



 ا ۵ ة
 | ۳ام اخر هفوقوم هک اشواص هف رطرب یعافدن اک هنتفیمارک

 هیفسرپ یرلصخ رم تکلعو هن هنیفسرب سولسذوقو یارکتیهاش هل د راکیا

 | هب ول هیسو روهتداعسر دیلاوحا وب یارکتیهاش هدن رالوصو ه هفک هللا لوخد

 ۱ لح ر كح هديا تماقا ود کلام هہسور هرکصذدکد تا ار رحت

 ۱ تودناآلوبق هغلناخی ارك رداه ولع ردو دلا سالا نسم وا صیصذغ

 ا راو: دنیها ندهیلع تلود نا یراتکرحو و راک لو طح

 | هر اتم یدنفا سر هدکد ب د شمل واراعشاو رب رګ یکیدنا بغ هش راق دلوا

 | هدع رفو قناتهنالوا هددوهع*هظذاحكت هماعنلود لد هب یدعش تودنا

 | نازیدناوادافا ارارکی رلصوصخ یتابم هلخ ادمریغ نم هتالاح ندبا نوکت

 . یلغوانازویراق دعشراق هن را هعزانمكلرانوب ور قاخ هک ارو ناو یلغرا

 Ù یفاعنیوغوس ییادلوا شعیا دورو هر کص نوک وا ندنس هغوو ناڪ

 ردشملواراعشاو رب رحت ندنفرط اشان ىلع

 ك لغ تاود تزفاش نالوا هدننس : ولباغوت هل ای ارکیهاش وربند هثسرپ و
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 هيلع ماو هن  هلیبقهزاباو هسک ارح نالو یب | وت هدة دل و| ول عم

 . نکیآ هدنادیم بدو ا هیدن یرلم اکیا لخادم هرات اتروماریافم هحالصر ملص

 ۱ . ردبت یاب :زکمادقا هاوعدے ورت هل هلو | لسم a ؟کیدلب اطسد هدالاب

 ۲ . هل ارارقا یتشفدلوا ینص از ك هلع ت هد یسعلیا هبسور هلکع د

 ۲ هلب وب ځد سلح وب یدلب ارابخا ییکحهدنارب 7 طقلود
 داقالم هنر ینوکی ست میارازاب یحدردنوآ كن هدعقلا ا ماتخ

۳ 

۱ 

 نالواءدطو نشو دوهع ك هبله تلو دبویلش انهزوسیدنفا نسر وقت ک دا

 | طورش ك دغاک کی دلنااهداویدشمزاب همان صا كن د راسولسنوقو ندشن اتم

 "یراح هيل اعتلود هدهاعم فالح كن ول هيس ور و راو هلن ندننفل اغ

 دا هل هطساوودنکرب اد : رق تیفیک و یراتراسخو ض رم هنر هیفس

 [«یناعاكنول هیحور هعولخ زاخو ېباوجرخآت رب رقت نالوا شاردنوک هنتلود
 رب رەت بودا تردابمهاوحیسعلیا هیسور هدکد تیا لاوس وا نم دص رع

 ن نوک چ اقر یدلوا تقوردق تاج هاک ی اوج قحا مدنا اار ۲ له

 ۵ جت یدتبروپظدغاکر ندنفرطمت ل ودهدان اون کلر داوم لاک یربخ هدف رظ

a٤ مر : رفت دعاک لوا دردی ۰  

 ۳ O ر اد رد ور : یتجهاواباوج هنسهدامره



{U 1# a 
  ۳7كند تنلهابن اقا ةغاسا یاهدنا بلک و عضو ا

 عوووهدرلمدقم بوک زال ی ل و طی مند يورط طورش ظفحو رذ دا رع /

 هلخا دم هن رلعازنسسربخ هلتروضرخآ دوخ او هاما هان وبول هبسور یک ددل وب
 یو كروهجویروه طظ كعازتوب و رولوا شعلا تس کشید هع هسدارابا ||
 كننادنموق هعلق یک هلفاوب ع وقوم دفا قدیلوصو هستم ۱

 یسعلبا هیسور هلکع د ر دانعم ی راهدام یتیدلوا شع با راعشاورب رحم ین ۱

 رولواردف وب قحاتاعرهدهع تویلشأ ۳ هدک دتا عاتسا یتادافاو |

 هر هداموب هچرک ۱نیاراشخا تکرحو عضو رب فلا هدهع ید مودو ۱

 تساوی وا اکا نکن یدلک تار رح اکب ندقلودریاد |
 نالواهدرطلواو شعیا صبصخ تادراوو شاعم هنب زادارپ یارکنیهاش |
 هدنسراتاتوشع قو یراشیایرضندکعت ا دثب , وصل هایفر ۳ رهرلن ادنم وق ۱

 رەب دید ار ار ازایاکی ن دنفرط ےہ لود هتیلاهسلوایلک عازت كحمدبا هشدنآ |

 جاقر نوح اتاقالمر ی | دیسور« نوک اقرب یدناشنیدرقل | أ

 نودن ارادت ا همالک هدنراک دشر وکه لب !یدنفآس نر هن هلکهردنوکر یخ هعفد |
 یلغوانازهدنموهن«یدلک دخاکرب ندرمادنموقندیک شرک هما یارکتیهاش |
 ءان هتکب دليا فیحارا یالاهتس رانا .دنتدوع ندنداعسهناتسآ كب دم |

 یی رانابکسو ماقا كبارکیهاش یسلاها نامطو یزردار ا 3
 كن اخ یرلک در دن وک سضحو ضرع# هيلع تلو د هدعل بود جارخاودرط /

 رادربخو هاک اهدک دتا لاوسی هيض هلا مجیک رفد یلاها ۳ وا یول 1

 هرلناطاسو یلاها سواوسنوف وناخ بهعرد هل رلعبانیع هدئداب یراقدلوا ِ

 یارب رح رلناطلس هدنرلکدلبالاسرا هلبا ول هبسور رفئرپ ورب رحم همانتعصت

 هنس هلا ص ه نیتلود حزب هر منمندطالتخ او تاقالم هلا یقلخ یش نروتکرو

 ندتکلع یشانندیرملمح مدعهنبرابدعتورظ كن ,رامدآكناخردق وب عر ِ

 دن و دی ع مم ه یزرلاح 4 هيلع تلودو كدت عفد

 تواو ا یرکسع سکر جو هزاا رادعمرپ هد رلناطاسو یراک دید زرظ: رھ

 یارکم لح ناسا اضق کو واز | نک [سهدنس 4 :رقودنکو لغو ناز
 .a دور یشرکو هعاق یس هیلع تاود هنسلاها لع ناطاس

 درب ام هلساصح ضد كنا رکنیهاشو هعاش او شب زوما رک

 كع رقورلازریم صخر نانو هدنناب كناخ هدکد تا موجهه هفک كردن |



 زا "۱ اوست رو ھهج یتندلوا مر تنا هد a هبلع ت توت د كرد ا

 بودر ا مک ندزسدھعلل هیاقو هسیدلوا یعوعس» هک هنره راد هلالتخا

 وادهتاکرحوراوطا ند اروهظقالخ لد هعو ینانم هع رش ند ارکنیهاش

 دلی |هدافاالصفم ل امیرلت ار رک ندنادورو كن ررباسوكنسدضاقهتک

 هل ارارفاو یامعا یتسافوو تابث هدندهع كنهباع تاود یسعلیا هیسور

 9 اعر هلی ال هد هع طو رش ند هياع تلو دقرط هدهداموب

 هجا ارهراهمان دهعیسهدامیار ۶ بهاشوناس یتغیدلو اشغارب رح هنفرط

 2 3 ید ما وب یتد سا و هلکع | اهدافا ننحفووا ےک

 هاش قحوغوص هدسلح رک بودن ازاغآ ۲ همالک یدنفا هنن هدسل

 : ویدرویفارب لالتخا هنساراولباغوت كد هيلا یموم نالوا یعاقمعاق

 کوب دز هد ر تب! هدافا هزپ هناتسود نیک ارب رګ هزمس ینا دنهوق هعلق

 دیش داع اروصق هدهدافاو مهعن یتشدلوا یسهدارایالء- كن هبلعتلود

 ا ودهعوربندنوک یکیدلیا ص دمع هللا ول هيسور هيلع تلود نشا

 هعفدوب هرزوا قلوارادم هتابناییخیدلوارادباب و مدق تبا یک حار لہج
 ثا رومأم نب هب هدافا اکس اعسر یلاوحا یخبدلوا عاطم قلعتم هناب وقو

 | هيس هسب المقلو | نيلسمل ءاما و نینء"ولا ةغيلخ مدنفا مهاشدابک هل وش
 اواو بولوا یسدیعرمش "هلماشتراظن هی راهسهذمو هند حاصملراتات

 ارکشهاش هلبارانات لاق ریاسو یافون نطوتم هدنفارطا نابوقو نامط
 تناد كمارکشهاش هدنل ام یدلک تارب رګ هتداعسرد ندنفرط یراردارب
 ۱ ۳ یادت هننالماعمو تاک رحقانم هتععرشو

 ارش نوت رم فا 0 ا ضرع ع غد اق او

ER0 ی ما ۳  



 6 ۱ ٩
 دغاکرب هلا ناب نکی دلک ندننادناموق هعلق یک بویلش ار هزوس یسعلیا هیسور ||
 تلودمدقمیآز وفقط کس هسک ر هدنمان یارک د جش لام هصالخ یدتازارا ۱

 یرایکراجت هعطق شب هدننا وشمراو ۵ هباناو هفحوغوص ندنفرط هيلع

 نامرکیاندهرناسویاغون یرلیکو و شعار اویرا دقوج عار ور و
 هل ابق هلجو یدتانیبعت هیلعتلود نوحمالقن یرانتساكمک هغاجو و

 مظعاردصولرک شا بالج هفرطورب ید ییاطرابقو مداوا غ وشاب نی

 اشا ىلع یظفاحم قحوغوصو مرتسا كمردنوک هنحما یطراف قبرا دقو

 یدنلوا ضب وفتاکی هل اب یاوحوب ر دکج هدا تدوع هن بولک هرلفرطوب
 هلففل و ااهناو هدافاورد شمراپ وس ززوس قجهراقچ داسفو هتف كر هد |

 رادش اه اوجیدنفا سر هدکد در دلا وس هناتسو د ندزس ین دامو مدا رح

 لده یدسعشو رد ینہ هدهع یاکر > هفاک كن هسيلع تلود تودا ۱

 هدنس هک ور كنب رهننان وقردشمال و ع وقو شکر حر الصا ناله

 یفارا كند او قجوغوصو یلئابق سکر چ و هزابا عقاو هدنفرط یلوطابا
 د هل رالوا قلخو یعباوت ودنک یناکسو یکم كن ہیلع تلود یلابج و
 مدتمیآزوقط ردیکی یس هلق ناز ندهسک ارج یارعا زککیدد یارک

 ر هسک جاقرب ندنارایتخالئابقو كي نسحاخاندنراکب هزاباو موق مریم _
 راد هتکلم ماظذو يسه عی جاوم كنه اش داب ؛هعلقبولک هت داعسر د |

 تلودرا د| شمروتکس ىە ەت داعسردهدنضرعماحر یتش وهب وسد كذب راشیا

 داش لت ابق ت رابع ندسوفنكي زود چ اقر بودا هظحالمو رکف ید هيلع

 كلاشاب ردمولقاعر ندهئاهاش یرطو د رار د اٽکر حر هدهاعم فال

 هنجوضوصاشا یلع ین رصنمهرقنا الاح هلکلک مزال یضنظفاح هغجوغوص ر
 هدب وروک یناکرادنو بولک ندنصنم قجنا بولوا شفلوا بصذ ظفاح
 ندنف دلوا راج یسلاق یاخ ندظفاسح كناروا ءلد هبجشراو هغج -وغوص

 E حلما هدطقر قر هنلوابصد ییاتمع افظذاحم كن یارک 3

 ضب هدنژهنای ولناغون هداننا لوا هکنوحو ییدلردنوک هغجوغوص ۱

 اباطخ هنب را هلسق هسک ارچومزابا هاب ندنفیدلوا ع ومسم یوقو لالتخا
 رازسو تسب رس قیلخ راتات هدننومضم بوئلوا رادصا یلاع ما هءطق

 نکلوا قلخ كن هيلع تلود هك د وطنم همان دهعو عبات هب هب هيلع تاود |

 بوغبا لخادم ەنى روم كراناتوكولباغون ن الخل دهع راهنز ا ام |

KS * 

 یارک ردم موق رح

 نار ند ادمارس

 . هکردکی دج ولغوا
 مزپ اشا رفس یمودخم
 1 كبوشاییعهدرغامز

 ةدنسهنس شع زویکا
 س

 شم ردشع ؟ ںولوا



 هه
 یو رق همان دهعطورش قالخ یارکیهاش تو
 تب ل ردشلبا ا یشادنرف 9 یکیدلبادعیناب و دتنا

 یاد ریثکت یب رکسع یهدود> بویمروط كت هنب ول هیسوو هن : رزوا

 ۱2 اسب زورکصندک دت لیکن
 || هات ا ا نمک دا تیرشابم هب هعنع فیل اکت هج جزراخ

 e قرطود ردن دنا م رق لصالا ف یسهعلق یزوا

 نالوا هلباهنب رق دول هچکګر دش مر دت ااغدتسا سو اع ارفوكرتەنتموكح

 راجو كمردنوک تامهم هت راوشراف هناقاخ دودح هداننا وب هلیسح قافتا

 ِ  ردشمالشاب هناک ر یک كمزتسوکر ؟بیف قرط قرط هدنرلحا لدراو

 ۱ | هطابتحا یشات ندکمرب و ناجلخو هش دح هب هيلع تلو د یرلتکر حو گران ۱

 ۱ . نیش یارزونالوا ایفای هکلرکسعرسو كنا اتش هب همز الرمیادن هل اعر

 ]| دیسرب زویلسودنآ ر هلی روکن دهمزال كمر دشلرب فرطفرط هلبا ناتا
 ۱ | نددیش هرزوآقعفانییعت قررت یناح قالقا هحاطایدل اشار دم

 ۱۱ لوطابا یدنوآنیعن یظفاحن دو یداشاب ىلع یهطاتحو یاد وأ

 118 كناشاب لد قاب وئلوا روصناشاب لع یباح ی کا جدنوعانرط

 | تورتکسا ااا لاو وماوعفر یترازو هجتدقا

 || ا5ا هلیسلوا شمالك تینما هلیمامت هنسودنکز ونه هقشب ندقدلاق یرادتقاو

 | كنول هیسور نکلیدرولب زا ؛تارب رع هلئروصكج هلس هلو | شخ تینما خد

 :اکرادت هحولشاب نی نمسکشیا توف هقیق د ارظن هنس هقحالو هقناستاکرح
 یوا ا اطا تحا تکر حر هلی وډ نکی اند هضد رفقا وا رادتبا

 :ردشمرب و نادیمههلیخ هن ارحا نتن داسفنالوا هح رق كنوا هیسور

 تورو € هوحال 7

 "۰ كلوا دلحا رخوم نکیا قفتم هلب رود ایسورپ و هشلکتا ادم هنن زو

 ا دز هرزوایتیدنلوا نا ۲4۱(و)

 نود اور ندنکیدتب قات ید درزوا نیدنوا
 زدشک

 ۳ + تان ناو عقاو هلیسبلی | و £a رگ %

 اقوا ییا هلاکم هلیسحلبا هیس وریدنفا یرخدم م باتکل اسب

 لات[ هدک دنیا چ تاقالم هلیسنسلد | هیسور نلتس هنایحاس .عفاو هدنکب راکب

 هک سوز



i 
 || ءاخ و للخ اکوب كتا قافتا هلبا ول هچګ نالوا یړیکآ ودع
  ۱ ۱دنجا نهكن هنب راق ر رح هجورپ تشک فن اقا خ رجو در یی هعلاطهوب

 | یمهملاسطم كنيکعوب بویغلوا لوبق یر تلیکو شابندنکو دبا قفاوم

 || لتحم جانم ندنردک تح بودیا لاعفنا لیکو شاپ نیدنلوا قیدصت
 یدیشلوا لطعم ندتموادم هش رومآم تدمر و ||
 هن ول هیسور اهدشم هدننعهرک ادماهافش ییسهدسافثین نزف تالذییعءاشس ||

 یني روطاربعا هو تم زرع هلع مانولیهزم ناک دس هعطقهاناتلواغارفوكوت ||
 هربندرب هدنراهرک ادم هام رع سلخ ج اقر ةاقالللاب هداروا نودا توعد یخد ۱ ۱

 ضعب وكنا هستم نر یی ار ضب هل موج هنب رزواهیلعتاود كلام |
 نالوا هدندب كنلفتنول هچګ وقمر دناب وا نب روهجنانوبیعدقخدهدنرازب |
 هناعا هن رق هنس اهلرادناغ ود هدنرافرطقطلاب رح هلبالادبتسا یکلاع ضع ||
 هدنرلنیب راداک وب بودا هدهاعمو هلو اقم هرزوا هلطاب ماهو! ماطر یک كلیا ||
 اضماقافتا ماد ٥رپ هدناناوا یس هنس شب ناستطزوب ك قر هلو ا نخ تباع ||
 هسسا-رلوا ج و قل وا همدعم هيا رحا تب ءوسول هتشا هنیرتق شعا راشعا ۱

 ةنکر ادت تانبابسا یسالیتساو طبضكع رق هد مما لوا نوعا قلوب هدلا ||

 بوزسوک یرلنروص تافتاو تیالم هداعلاقوف هب ارکتیهاش لر تبشت ||
 شزاون یر وص هل وب كنوا و ریس اضتع» یفاج ید یارکنیهاش ۳

 كبهردش !ترفننوت نوت ندنسودنک یتسلاها ع رق قر هنادلا هنمارک او

 یی وس حورشم هجورپ هسیاول هیسور یدیشعنا تراسچهاکرحو تالاح
 هلهجووپ نکی ا هدتماراهناهب رب هکع | لاخدارکسع دشنورد رقنوجا ارجا

 جاقرپ قرلوا نخ تبا هدنحماع رقک ر دش | لولس هب هعدخو هلیح قا رط
 یاوشنهلالتخا یقیلخ كر دبا فرص رل چ قوچ كب هبا نییعتو كرادن دم |
 ندر قشادنرق کیاقباس هجورپهلبب رغترپ وكب رګ هنهیلع كيایکنیهاشو |
 دادنساندنیکعوب لازناتاوپ هدفرط لوا كردن ا ظیلست هننرزوا ودنک ا

 هکنوج هدکد لیادادتسا ندنیکوب بوراویارکتیهاشو یدلماروبع کیا ||
 هر | هیفس دعطق دنچلاحردندنفیدلوایماروب ید دارا راول هیسور

 تعیتحواعدا یساش ات ۳5 یکیشاش هدلاخ .رهاظهرکصن دھرتی وک یتروص

 هدنیهعو بوفوصر ع یلبخ رب هننورد ع ۳ هرزوا تعا الیتسا د رو هدلاح ۱

 اقباو داصقا هنیدنسم قلناخاربج ییارکذیهاش بولکیخد نکتوپ سفتلاب ||



 ۱ ویو تا ی قرن نوش رف توس نو

 e هعشل هدا كسلا a ا نروش ود

 هن هل ادم هللاخدار ؟سع af ردە د وا هیسور هتف و لالتخا رال نالک هروهط

 هلتهجوب قر هشب راقیراودانناساو هسنارف هنسهداملالتخا ند اروهظ

 ودنک ین هنب راق ول هلکن اهاکو ول دسنارف اکو اشم ید دن وب لوغشم هس لود

 ولهیسور كنسهدلاو فزوژ یلغوا نالوا یتیشناجبو د.اتافو هسبازرتیرام
 هل ابخو ماهو | ماطر قر هل رب !نوتنوت ند راکطاشحا تال سم ید دت وطهدنفح

 قرهلوآ طورشو دوهعقالح هدمص تۆو نارا تواک هرومط دعاسم

 بهر راک ات اب وروا هدناب وب یدلبا البتساو طرص یتکلع هجوفر

 ۱ ردشلروک بسان» یراعشا هدصالخح یو ید كتروص

 یی داوا هیلاخ ند کما راکفاقرص هریادت هفاک قجملوار ادم ها رحا

 نیک وب لازحنالوا یصاشنا صاخ م رکو یرتععو روظنم كنودنکه دلاح

eهدناب ول قجا بودا نایمرد قسالیتساكلع رق  ROR 

 راطخا قدموا قافتا دتع هلکنا هلغلوا ند همزال یماضر لمصح تافزوژ

 i E یر وصتوب كنیکمت وب هدکد تیا نایب و

 شاب هیسور هکنوچهدق دلوا نایمردهدنراسلحت تینیکو ب داب اهرواشم سل
 اایسورپ و هفیدل و اهدکت ا دعند دیکلمرومامزاولنقافتاایسورب نیناب لیکو
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 كن راهرو هرتلکنا نالوا هداش ما یدندبناجرکیدبوحآوق ولت رب

 تفتت

 تایونم نالوا ه چ رش كل هن زق هتمجوب بوشیاج هکلیا باج هنفرط

 || ندنس هظح الم یکج هل رتسوک هدعاسماکوب ندنفر طول هیسور ندنکیدشود
 یک هدا رادهصح قسودنک هدهس#ن یب هیلعتلود كلام هن زق یرغ

  تفو یمیادارا هجاب وروا كنول هیسور هلتروصو قرهنادلا هتندیعاوم

 ۱  یدصقءوس هدنع>هبلعتاود کالا هن زق یس هع روطاریع | هه هل وش



 یل هنيا یدنفا دیچ-لیلخ هلکع دردقوب یرازوسرب كد اهناهب هک رایتل
 یدر و باوجود در دکر کی لوا هناهم_یربعت قیقح لح نالو | هدنس هما تهت قا وق

 كنول هیسور هرخالابرکصندکد بانا رجراهشقانمو هثحابم یخو یک ك نوب ||
 نیل ود هلتسحقلواقانم هتشس رس طورش یشیاباخصتسا نارگتهاش |!

 كمردنوک هنفرطیلود هدننوضضم یتجداوا تلاحرر بجومیترفأتم هدننیب
 رب رفت هعطقرب ح و رشمو لصفمندنفر طیدنفا سر هنسنعلیا هبسورهرژوآ

 یباوج كروک ذعرب رقت ندنفرطاودهبسور د یی اوج ل راولم رفویسارب و
 یسلربدتا تماقا هدنداعسرد د هتفول والراي رضع هل ریخت ددریعلک ۱

 یدیشلرب ور رفت هعطعرپ هنس دیسور هل محول وا قر هلو ارکر ارقیراصوصخ ۱

 باب را نکل بولوا روطسم هلهجو وب تیفیک هدنرل رات فصاوویرونا ||
 م دعم کنول هیسور لاحوش هرزوا یییدلوار اکشآو حط او هدنر دنع شنیب و شاد

 ید درایح هلا دیم بوق وط هل اداسفدوب ورا لر دلش ای الوط ید داو | شروق |

 دن دصق ءوس نالوا هدنتح هیلعتل و د تالا كەن تقەك هلی وش ردشاک

 یساسا ید كنساللمتسا یان والذم ید دلو هکر اتمرب یوئعمیسهدهاعم هحراتف

 قد رطرب نوحالوصو هنس هیلصا هما كنسودنک کل كع رق بولوا |

 هدکنا ناسکس قرلوا ییسطرما یسشلاح ۾ روتک لای و ندنفدلوا

 هطخ هکلاقحا هلا تاږلغ ینیدناز  هدنس دهن كتا راع نالوا شلیا ادشنا

 بول هیسور كنسلاها م رقندفرطربنکیارولی هدب ارش لو طرضةونعیعرق |
 هدادندرک هثب رلت هک رهقبالوف هی اضنوا یرابزآ

 هل وب كنوا هیسور ةعف دز ولا وروا ځد ندفرطرب ویس هعلاطهرازلوا حلس |
 یرالبب هراقمحناللکشمتویمهروک هلبا یدیفس رف خشم تو ۱

 هلقم هشخوا یب هنب زنق زرت یرامنانل وب یس هر وط اربا ےک تقولوااصوصخو |
 حمد الا زا تک شو وک رف للود هم بودن انک دلار حر 1

 ندنفرطكنا ندنفدلوا عام هنسلباتوطسو ذوفن بسک كنول هیسور هلتروص

 فق وت دس هنعءطو ص رح مرعلا لیس یس هظحالم یىلرتسوکت قلا ی ور یخ د ۲

 . هلتروصرب كناب وروانوحما كنوب یدباشلبا روب هتکر ح هل اینآنقرهلوا

 یبهیلعتاود مهوییاب ورو مهردق هنقویهجهلو!دعاسم هنسودنک اب ولوغشم
 كتسهده اعم هجر انيق نوح !تمروشود هماد هلراقادا ودنک یراراتات هدمشو قلا ۴

 نالوا داسف بام رخ بویملوب هدنسهیعاد تلقو طبض یعرق هدنداقعنا
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 ا س اش هلهحو وب یدنفاسس رق ا بولو اش :۱ماهفاو رب رعت ند دلوا

 هداموب که هام ین ا ذیسور هک دش مالک قوس دثس هم

 ووسلورب رګ هنفرط مو د هرکر تیفیک نکل رک د صخر مندل ود هملکنرتاد
 هلهجو نالو | بسانمقر هنلوا هرک اذمهدننیب نیتلود هنم هسرواک با وج هل وکه ن

 رر هنیناج هيسورند هبلع تاو د فرط كتیفیکو ب د رولوا عارفا هتروصر
 : ۱ یدلبا رارصا هدنصوصخ وا

 | تل اجر فو كلرب و تاوج هن هنس ا هیسور هیلعءاس

 س ااو ؟ذت کج هلک مزال

 ۳  رادرتفدو یدنفا دیحورع نانلوب یاعردص یادنهکتقولوا هللا ماظع

 یادم و یدنفا کوا مساویدنفانسح ناناوب

 ]] قیها هرماع هناسرتو یدنفا نطصم یبا ىلج هل |یدنفا نطصمیباح قبا

 ۱ قامواویدنفا فیظن دج او یدنفا دیج لیلخ یاعردصیادنفک و الاحناثل وب
 هب نصآ ر وضح رم یاب دنفا رفت زکسیدب ندلاجر نا زی هل رااغا
 ۱ هل رار رفیدنفا سسرادتا هدنروشم سلاح نائاوادقع هللا بلح

 . هلاکمنانوا هلا یسچلبا هیسورویرار رش نالوا راد هب هروک ذم تاعوقو
 : هلبااشاب دم ترع ناثلوب مظعاردص هرکصذدک دنا تئارق ینی رادغاک
 تاوذنالوا سلح اب رضاح ندنرلفر طیدنفا فی رش د نانا وب مالسالا جش

 | عرف هک و یسهصالخ یدلوا ییولعم لک هلج ا اباطخ هما ۳3

 روشه بودا بان ییارکر دهم هل دیبتودرطندعرق ییارکنیهاش یسیلاها
 مالا ییارکنیهاش ید زول هیسور زروبهدباعدتسا یتسلردنوکت اف رشتو
 . هدنس هیعاد كع |اق |هدقلناخ ارج هن قر هاو | یتالخ تانمتسب ىس طو ىش هو |

 ۱ اندم رق یلاها ییا هاش یسنجلبامج هه هدهناتسا هدلاحیراقدلوا

 .هرکوب او كر هد ردکنا E یجدرلنیتسا ةسلاراو

 تیر سکر ههدباب وبروبهدیا فیلکتو راعشا یتسلز. نفر طیس هچم روطارپعا
 ا ااا برقا هرغاکر ادت ج دز رلیضعب دنر اک د د نوسد وق هنادیم

  جاقرب كن ول هبس ور ی د یرایضعب ید دزراب | تکر ح هج“ هدعاق لثلا هلن اقم

 . ندلافحا قلواترابع ندکمرتسوک یلارقربطقفیستیا جارخا هنیفس هعط
 | «دنساقبا كيا رکتیهاش هلبارادتنا هتکر ح طورش ییاغمارب ز ردلکد دیعب
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 | .اعدتسا هب ك هر نفیسه روطارما درسور هّعشب نمک با

 | هب هبتروپ و یسهیاپ یکل هدرکرمس كالا تعمر بت ہدغروپسرتپ ہلکا
 ندئورط دم روطاریعا واسف تالل اوف ددعرب هللا سابل تاقرب صوص#

 || هلفلوا ترفت "یداب هع رق "یلاها راصوصخوب یدیشلردنوک ه ودنک
 كيارکتیها لر دباقافتا هدنصوصخ یی زت ندندنسقاناخ كا رکتیهاش

  0یارک نالسرا فو رع» هلکعد زوک قاو یا ارگ ر داوم نالوا یراشادنرق

 یارک: یهاش هدنراک دا م وچه هنر ارس كم ارکنیهاش بوتاقهب راک ایریتاطاس
 یسلاها ع رق هلکت ارارف هنفرط شرکو هعلق یکی بولو ار اوسه هنیفسرپ راحات
 || بصنیاغلاق د ناطاس یارک نالسرا رل دتا اخت اهغاناخ ییارکرداهم

 روشنم هناخیارک ر داہب هل ااهناو ضرعیلاح عقاو یسلاهام رقو یدنلوا
 هتداعسرد بودن | برر ضخ هدنضرعم امدتسا ی نلرو تا ر

 || هدقا هیلعءان رایدتاراعشا ید هنلازج هسور هناتسود قفیکو رایست
  ۱تماقا هنتشهنات كتسک 5 دمار هک داو یرلیجرضح عرف

 | کرد هلهجووب یتکر حو لاحیکهدفرطلوا كم ارکنیهاشاما ید اراشلردتیا

 || شوا بیترت سلحترب بکر ندنزازربم نی ریشرفن یکیانوا هدع رقامدقم
 || یو ارا تعا هن رارهم كراناهدلاع یکی دلک مزال یرب رحمت یشرب هتداعسردو
 | دنچ ندرانکبانواوبشاهدنر ارفندع رقهرکو ب یارکدیهاش یدیاشعلقطرش

 || هلبا یلازبج هیسور كلردیک هنب رابناج شرکو هعلق يکي هلباوتشا یتیرفت
 تیشت هک رادت ییمز اول كلی تعجر هنماقلوالاکهلیس هناعا كنا بودم | تاقالم

 / كردار هج هنیفس ردق کیا نواربکو رخص لاحر د یلازبح هبسور یدلبا

 || كيارکتیهاشو یدنیا میاست هارکتیهاش هرزواقلوا هیده دوخاب تب راع
 || مدآرمشیدب سشبتلا هدنتفایقراتات نی رب ره هنیفس هرزوا قلواندنعابتا

 زب قر هر.دشالوط هدنلحاوسنالوا روبعو رو رع لو روم كع رق بود وق
 | نافسند ادشدماو تردابم هنیرت رادنسیلرهم وللوب زسا یارکتسهاش

  ۱عاعس ادت داسر د خد كاوت وو اروم راد لبا ید رک

 | هنئودحتو ادعو ترفانمهدننیب لود هیسور هل هیلعتلو دتبفیکو ب بوئلوا
 | هد هناتسآیدنفا یریخ دمع باتکلا سیر نیغلوا بیس ٠ لیسیچ | هیسور می

  ۱هسک هقنبندیلامت هللا ه راتات روما لصالاف هدکد تبا تاقالم دعفد جافرب

  ۱ییارکدیهاشهدرل هجردوب كيول هیسو رنکیاند هلاصطنارش د کلمات ای هلخادم
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 E هبنر كن رلترمضح رم دنفانایلسلا

 اروا ضئافروضح هلبص بت ماتخ یر رس > قیقاخ

 مردی ازان ندنسهیهلا قاطلا یتعدقتو ضرع
 ٩6 ۱۱۹۳ هنس میافو هش و

 . . ٩ ینیدئاوا بان هنفلناخ معرق كیارک رداهب #
 8 ر ەسيسذو هلیح كراول هیسورو لدفاص تیافیارکنیھاش یناخ عرق

 وطنه هلا تبغرو ليم هب هیر وا لوصاو تاداف هدااح یتبدلوا لفاغ

 / 0 صاف ماعطهدهرفس هقنارفالاو قعاللوق
 | هدا زندنر ادنقاكنیلاهاو كليا ادعا یرلندىا ضارعا بوزان رکسعازاج

 1 . لوبق كفي رش عرش یک قمر دلایک ناف !نالوا هدع رق هلباح رطوکر ب

 ۱ دا ات تاک رج وازرممات عاضوا یکح هی مودا لمح كع رق "یلاهاو

 + ندکدتیا
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۱ ۱ #۶ 
 تاب یزازو تا فی
 ا كن دنفا فذت زا این ۳۳

reeحرف تافو ) یبفن كکي میھاربا قیسا مالسالا جش  i 

 یتافو كکب ناولس یاش ) ۰

 د ناطاس هدارهش توف ۶

 < ۱۲۰۰ هنس

 نا عوفو ۰۰

 ییفر كن راندعهولنکرب و ریقزوو ٥

 یتایلوا هلاناحشا ضعب راد هن دعم تقیةح ۷

 یر 11 ادب ( ینبدلوا قرع یس هنفس كنادوبف ن هک

 هلع كع> ) یرلق دراشبس كعج كناکدارهش هلا ناطلس طاف ۳۰۰
 یروهظ تک كنتعنصیثا هل اتاقیمش ضمد راد ۰

 بصنو لرع) لییذت ۵
 اشاب فسو ترادصو اشا ىلع معا ردص لرع ۶

 یدنفا یراع مالسالارعش لرع ۷

 یعووو تامیحوت ضعب هلل دورو هتداعسرد كطعاردص ۳:۸

 لیدی كنکب قالفا ( هدح "لاو تافو ۳۹۹

 . قش عیاقو ۰
rotییددلوا لوتقم ك اب یایلادبع ) یتافو كن دنفا قداصدمج  

 هیاام تراماظ) ضد هلرا رع كنب دنا رادرفد ۳۹
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 «E هنس هنکس كنکلام نیناح قر نل وا ادن وکی کن وکو ہدننمط
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 هلوا یتعنغوربسا كن هدیاذخ | یمایشاویعابا و هتیهسو تونل وا تلیض اکو

 هتسادعادند نلوا هداد رازف یسانکبس هد راتکلعو هناا ته و ٩

 هی رب وزاوج هنسلرب و قارب ویدغاکل و

 هک هدامیصزوتطنوا #۴ |

 هدننلا یغارب ندزاسولسش وق والکو نانلوا نیست ندنفرط تالار ۶

 ندل ودنالواتسودراسهدنرلکدرب ویتیراکر کنوج رلابشا قلعت.هت را رانلوا |
 كهيلاراشلارقو هل روزاوج هنسفلا یسر هنالوسنوقنانلوا لیصح ||

 ادعامند رانل وا ندناعونمر اسو حالسو بوط و توراب هه رندنرابامر ||
 دیغ وا تعنام هکع |لیمح هم افس ییایشا نال وا قلعتم هن راحت ِ

 ¥ هدام یح رکی %

 قلعمهتراعتهادسمک نالواهدنس هاج تح و هساامو كيلا و |
 یراحقالطالا یلعو هنلوا هلماعم والثم لود نالوا تس ودر اسهدنرلارش وعب ||
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 هی وا بلط مسرول رد داتعیالخ ۱

 4 هدامیجنرب یمرکی $

 یوعد بويل وقيلآ هلبس هناهبیوعدندیاثودح هنیفسنالوا هرزواتعزع ||

 درج و له اتمكملا راشم لارقو هنلوا لصفربختالب هلدنطاسوسولسنوقیعازاو |

 ,دنرزواكنب ر كن رایامرو هينا وا بلطهراسفیلاکنو هرج ندنرایاهرنالوا ۳
 دی وا یدعت هجقدل وا هدنلاح ودنکه یل وا تباثیراتیفیکح رج و لنق هکماداماعمش |
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 هلوا زر ا م ما وا هعمق وا هقش همش
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 هاتم واح توک كهملاراشملارف تالذک و هدنران اي و هاکسا كن هيلع تل ود

 ۱ دن واریهح یییافسكنح هس رانش د كنسفرطهدن ران امل و هدن رل هلکسا نالوا

 3 هلهح وره هلی افس كنف رط ندنافسنالک هلیغا رب ندو هبلر وزاوح

 ۱ | تعاستردیمرکیهدنراق دقیجندرلناعل یرلهنیفس كتفرط بونل وا تنواعم

 ۱ هل تانعشد نکت وزا وج هنسا رخ كننبافسكنج نالوا رک هرکصندرورم

 | . نکم یسغل وا تناعا هب هنیفسنانل وا قاق رتسا و بونل وا یقاق زسا هنیفسر هلیس
 | 8 تهه یروهظ ضراوع هل وتو هدنناهل كل ود نانو د دل اس یعیدلوا

 ناتو
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 ۳ 1 یدغاک لوندنعند و یغا رب نمد ییافس راک وایاعر كنفرط هل وادع

 ۳ هغملا



 4۳ت ِ
 هن ابشا ولاوما لر هلوتموارا دیل وا شل ز اب یرکسع هرارو نمو یاس رضا 2

 كهيلا راشملارقور هنل وا لیبس يلح هل لایشا بوبا وا ید هت هن راودنک و ضرع |
 ندنفرط یراناص روق كن هيلع تل ود یر ندننب افس"نال وا هلیس هتنات ویعارپ
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 ادعامندنا وایشا واباعر وراحنالواهدنن ورد و هم وق رم نیغ سه دقدنل وا قاق رسا
 ررقیمانامروراحنالواهدنحا و ییافسنفرطنانل واذخ | ندن رانش د نیتلود

 هنل وا یعس هکلرب و هنف رط ولیصحت هبت ره نک ن وجا ماکس | قلتس ود نالوا

 ډه هدامیدردنوا # ۱

 لر وارومآم هصوصخو یسارسا نیباح نانلوب هدنرافرطتلود یکیاوب
 دوخا وقالطا ورا هنل وا هلدابمد وخ اب وق الطا هليا اهب لدتعم و بسانم هل راتف رعم

 را هنل وا بت هرز وا قفل وا هلماعم هبا فطل ندنن انا د هب هتل وا هلدابم

 ¥ هدام یش نوا ¥

 نواس هد هسلارونل و شمرحاقایشا ندکر کیر ندنر ابا مر كهبلا راشملارق

 هسیارایدندبهذم هن رهیراراحت و هیغ وا بید أت هلهج ور هداب زندنساباءر كل ود
 ارج هسکک رداتعع فالخهدنصوصخ یراتراحت ورا دبا مادا بولا راس ||
 دن رحم !ادس ونامل و هلکسا كن هلع تل ود هن کندن رافج کت ری ۱

 را هنلوا هلقوب ولل ینیافسلودنالواتسود یراننافسنالک هم رار راسو

Eهک هدامیصلانوا  

 هنفسهدلحا وس نالوا هدنتموکح كهلاراشم لارف ینبافس كن هیلع تل ود

 تیععل ندنفرط و نیکد هلع یکید روک هرق جد ندنافسو کیدله

 كن هبلع تل ود نیل ذکو كمال رب وزا وج ندنفرط هبلا راشم لا رق هنسغل وایدعت و

 هدنلخادموق مدح هنافس نالوا تسود ها رانا هرز وار رح لا ونه ځ د یا |
 هداداض ربونل وا رابخ اه رانانلو تسوده را ودنک ی رلص وصخ ك اغ | ضرعت

 ررحلاونمو بوالوا هدافا ار رګ ه هلع تلودرد تیفک هدلاح یرفدلوا |

 هلواهدادرارقهرزوآ
 € هدام یک د نوا

 ناصر وق نالوا هدعلد واب را و لنوکل وااصوصخو ندنساباعر هبلعتلود |

 هلا ییافس كهبلا راشملارق هل ابد رف ر ندراذاب ورو هدلو و رب اس و ندنس هلو



ِ E 
 ا | یرابشازاسوهمتسانائلو هدنران ورد ونافس نالوا تسکشو هنل وا تناعا
 .هنلوادرهرلس ولسن وق نالوا برقا نوما قل وا ماست هن رابحاص هرز وا یراقدنل وب

  ۱چ هدام یک زوقط و

 هرز وا قفلوا مادحسا هدتمدخ راس و هدنلقن هناخ هبح ورکسع ینیافسنیف رط

 را هی وا ربج ۱

 %* هدامیحن وا ¢ 34

 را هنل وا لوبق هرکصند هنر ا زالنالواداتعم یکی ياغسكلرانلود تسود راس هنکلام

 $ هدامیح رب نوا %*

 هن را هنیفس كنج كهلاراشملارق هدا رد یور یئافس كنج كن هلع تلود

 یاتسود تویلمالس هلا بوط ند وش راقو بو ددی راقاریب هدکد لیا هف داصم

 بودا هلماعم هناتس ود تلل ذکی چ دیر هنیفس كنج كن هيلع تل ود هدک د لیا راهظا

 رله دا هلماعم هناتس ود ب وج یني راق ارب هن ار رب د یییافس راحت تانیفرط هن و

 هدکدلیا هفداصم هننافسراک تراز رب یراهنیفسس كنج تلننفرطوبشاو

 ندااضتقا نیاةسكنج و بونل وا تناعا هليا تن واعم ن دي ااضتقا و هیلخم نی رال س

 رجاتو لاسرا مدارفن یکيا هنس هنیفسراحتهلبا هقولفادعام ندرا ج هقولف
 ودنکهدکدلس ییفیدل وا ه لوم بوروک یییدغاک لو وینیدنستلنس هنیئس

 نوجاقلوا مولعم یراتادنسو قاریب لر هنیفسو رلهدما تدوع هنب را هنیقس
 هل ر وندنفرطیراع" ر جدال راقا ريب ویتروصرر 1

  ۴هدامیصکیانوا ¢

 ینکیدلکو ب ولکه مالسایر ندرلنل وا قلعتماک اوندنساناعر كهمااراشملارق

 و هسیارول وارقم هدنس ههج اوم كنسي رب ندنراناجرتدوخاب وندن راس لسوق
 هدن راده دنر هعتما هو رانا دعاهندنساسا ونک و كمر وییجر وهدنروص

 ¢ هدامیشج وا نوا ¥

 راح واباعر نالوا هدنتلا یار وهدنس ەن اج تولوا مات ههیلاراشملارف

 1 | لاصباهلس هشاط ناضروق نالواندنربعتد هبلعتلود هکمادام یمهشاط

۱ Es 



 e سه ۰ ِ

 نیمار بویلیازتفد تافل ام مش یک زونل وا ردت یضاف 02 رهن تی وا
 هدنل ود رد نب زسا وا بلط وکر وی راک دد تم سر هنل وا ظفح و عض و هلحم
 تلودوهنلوا ےلست و عفد هناهبالب دمدآ نانل وا نییعت ندنف رطیلیکو نالوا قم

 دنل وا هلماعمتلذکه دنساکلا و تام ك يلا راش م لا رق هن راحت و هنسانام ر كن هملع

 < هدامیعسب ب

 تي ترد هسیارداروهظیوعد هلب رناجر و سولسنوف كهيلاراشملارق
 ی هدرالح راس یرلاوعد هدلاح یتنیدلوا یوعدهدایز نده ا

 راس ورا كهبلاراشم لارق ثلذکو هنلواهلاوح هدام اا بویغ وا

 تراحتوارشوعس یسایاعر هیلع تلود هلباراذلواهدنتلا یسهباجو یراایاعر
 یر ندنراناجرت هدنراقدرا و هب یضاقو یوعد هلبا هناهبر اسوهب راص وصخ

 ه لوم یراتلافکو یراجرو و هیفلوالصفو عاتسایرلاوعد هعقدفل و
 هيغل وا هلحادمتلادعفالخ نوح ان دنانلوااوعد هجقدل وا رفد و تادنس

 سولسنوف یرلاوعد نالوا هلوتمو هدکدلیاروهظ یوعد هدنسیراجتو
 هلماعمو و هلوازن احیسلروکهرز وایراهدعاق و طورشهلبرتطاس و یراناجیرت و
 یمانامروراحت كنهیلع تلودنانلو هدن راتکلع كهيلاراشم هداضتفانیح

 هلی وطیع م هلهج و وب ی د هدنراقح
 هک هدامیصلا چ ۱

 هسیا رول وایک رهندرانل وا عبات ههبلا راشملارق یناطباض و ماکحكن ہیلع ت لود
 هسک رب ندنراباعروراهینا سبح و ریقحت و یدعت هجو الب ینیدرفربنوسل وا
 تونل وا ملست هسیارونل وا بلط ندنفرط یسولسنوف که

 هنل وا بید اتهروک هرم

 هک هدامیجندب
 ندهبلعتلود فرطنوحما یتل وا رسم و نیما ی راحت وایاعر كن هيلع تلود

 نیبعتردنبهش هرزواتماقا هددنناقبلآ نالوا یکلام"یسرک كيبلاراشلارف ا

 | ندنناج هیلعتلود بودا تیوریب راشیا هلهجوو و هلوازاح یشوا | |
 هلوا یراحی د هدنفحل ران و تیئسب رس نانل وا هدع اسم ۱

 ¥ هدیحن زکس 7
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 هنافس نانل وا قسعت ندهننرف هدن ران اعل نفرطندرال وارهام هد حالم نف

 جی



= 

 هليا عض ووللثءیرانل ود ج وسا و هزلکنا ونیتایلعس و هسنا رف نالوا تسود راس

 تاکلا وتلابا وكلام عبات هب هیلعتل ودن ربات ردشلوادقعنمح الص و ملص
 . نالوایراتاقحلع و راتموکح نالواعبات هتل ود ایناپسا هل رایلاهالراهرب زجو

 عبات هنفرط هلبتف و هرکصندنو و یرالتسفو یرارهشو یر هریزج و یضارا
 . | بونل و تاعارمحالص ومص وبشاهدننب یراباعر كنناموکح و تلاءقج هلوا
 39 [بولیریو با وجارع واربهرزوا ییدنلوا هدعابسهل ودر اسجده رام ماو

 :نالوا ررضتندهرراس ضراوعو هنشرقو یتخورف كن رب هعتماو
 هب زاها كنهنسن ندا اضتقا نوح راسفن فاف ڪک و یریمعت كنئیافس
 ۱ هل وا ری اج ندنفرط یهارتشا

 4 هدامیعکیا
 ندنرلاباعر وندن ران افس كهبلا راشملارقهدن رلکر ک و هلکسا هلم اب كن هيلع تل ود

 اداتاموسر نالیرب وندنرافرط لود نالواتسودراسو جواهدزوب یم ر
 ۰ را ر نال وا مبا هایناپسا ید یساداع رو یییاغسكن دملع تل ودهدنلباقم ب ول وا

 . هدیادا یتیراتاموسرولل۰لود نالواتسودرناسهرزوا سابقو هدنراقدراو

 < هدامیصجوا چ

 تن هيلع تل ودهلیتطاس و یلیک و كجهدناتماقا كهبلاراش.لارقهدهیلعتل ود

 بولب ری دت | تماقایراس ولسن وقهدنرللحا وس و هدن را هلکسا هل اب نال وا بسانم
 هدنسم واناسحا تارب و رها واهروک هنسهبنر هيلا یه وم لیکو وهدن رابصذ و لزع

 لودنالوا تسود راس هدنرلص وصخ كنب راعابنا و ناججرت و كنبراسولسنوقو
 ۱ هنل وا هلم اعم و الشم هدعاسمنال وا هن راعابتاو سولسوق وناجرت ویرلیعلیا

 4 هدام یګ درد $

 ناراوهررپ راس و فر رش سدق و هدنص وصخ یهذمیراباءر كهبلا راشملارف

 ۱ هنل واهدعاسهرز وا یتیدنل وا تاما مه ودنالوا تسود ر اسنوح راحابس

 هدنتلا یعارب و كن رااباعر وراح هدنلع یعنفره كنهناقع هلع تلودو

 بوغا واهرداصمندن رافرطناطباض و ماکح یتا هسبار دنا تاف و یر ك نال وا"

 دوخایو هنلبک و نیس وا باتس | ود عض وولد ردم اغ لام تافل هن وکو و

 تیصوالبرکاو هنلوا ےلست نوجا كار و هن احا هرز وا یتیص و هن راس ولسن وق

 هدلحم يکیدتاتافودوخا و هنراسولسن واب و هنلبک ویتافلحت هسیا دنا تاف و

 یراکیرشاب و یسولسنوفهدلحم یکیدلیا تافوو هنلوا میلست هنب راکیرمشنال وا
EEEتم  

 ٭ یتیدنلو
 ےک ڪڪ چ چ 7
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 یتعافشقح نانلق صیصخو روک ودنک هدنس همان ههع هلاضمن وجا
 هدیننص یسهاقو وتنایص ندللخ كط ورش حورشمو نیبمهدهدام وبشا اه

 ردیادهعت ودع و هکلیا لامعتسا

  ۴هدام یز کس ¢

 هلوتمو راس و فاقوا وعماوجیربک الما و یضارانانلواهرداصمكنناکسهروم

 ید ر هنا وص | هیج وم یس همان دهع هحرانق ندنغ دل وا شغل وا طب رهنآ رخ

 دوخا و ینیبعتهرب اس "یضاراهدنس هل اقهرو نم لالما و یضارا نالوا یطتم

 تلدعمو تداتحو هجوامام هلیساطعا یرخا عفان-لداعم هم رانی زو فیح

 هلکعادهعت هرلع تل ود ییکحهدا نیع اهل تب رنازكنهروفسیااعرهرزوآ

 روا واهداداضرهلیا لابح رفاداقعا هندهع و لوفكن هملع تل ودیتل ود هیس ور

 ۷۶ هدامیحنزومط

 یھ وتو حورشو ق كنم همان دهع یس هخاصم هجرانفهدهاعموشا 7

 دعهدنس هلرنم زجر ندنسازجا كنهروک ذم ٌهءاندهع هلغلوا هدنماقم

 دنالایلاهرزوایدیک ًاتوتوقتادهاعمنانلوادهع ولوقندنیف رطورامتعا و

 ول تج م واتلادع و لتمارک ولتک و شك رک هلفلوا بجاو قلت و طربتعم ویع رم
 واتمشح رکو ندنران وام فرط كنب راترضح ےھاشداب مدنفا مت یل و

 ودنک ندنفرط كنس هک روطارعاو هاشدا راول هیسور هلج ماعلا ولتنکم

 رهماندهع نانلوارک دودی ًاتهدهاعموبشا ها رلهمانش دصت انلع هل رلاضما

 ةيافو مدقا مدقرب هنرهنکع قرهلوا هرزوا داتعم هجو یراهرابعو قابس
 هد هبنیطنطسق هی هدنف رظ یآتردندنخ رات یدقع كن هدهاعم و شا بابلا نام

 ییماضمو میهافو رارق ولوقهدنرانب یراصخ منیساحهرز وا قغ وا هلدابم

 هیس ور نوجا نيمو نیمأت هدایزوعفر و بدت ریس هس ییا قباطم و قفاوم
 یراثتسم كنتل ود و یصخ رمو یسیچا هط روا هداعلا قوفمهد هيلع رد كننل ود

 فک اتساردناسکلا ولك رتهولتعر یربلاوقكنش رط سالسا انا

 لدلیا ریهتو تخ هلبازع رارهمو اضماودنک و رارفو لوق هدزغب هلبازتسود
¥ ۱۲ ۶ 

 ردي ر وص كن هماندهع نانلوادمع هلمتلودانایسا ې

 هک هدانیکلوا #۶

 هرکصادندورو همانش دص) یلاعت هل ءاش نا هدننب تل ودا ايسا هلا هيلع تلود 1



 هارو ناو دما دنارزا كنب زملقردن ویتوخ و لار ان |
  كصاضتااسو تسانهلالما و یضارانالوا یم هليا یکالماایامرموبلا
 للازو كس نالوا یا یداقهنا كنس هطاصمدارغلب هل تهجقا وا یرلکلع

 ندنسهنسزوفطزوتوا زويد كم كنا سیعترضح.دژلیم عقا وهدنح رات

 نیتکلعو هل واد ر هن اع ازسانم ورک الما و یصارا شل واطبض قرهنل وا راتعا

 . یفیدل وایروماربدم بولوا دوج و موا هیسورمدقا ندنو عقاو هدنیتموق رم

 صحت هلدا یرلکدلیادارپا هدننعص تابثا كناسک ضعب ندنکلم ییاهاهداننا

 دنطبض ندنرفرط تولوا ثوروم ندنرهدد هصداضتتم ءان هنغیدنلوآ

 صانعا هلهجو یراع ندضرعتو عازتناالبلب وندنوكلالما نانلوا مکح
 هيلع تلود هنتعافش كنشلود هیسور هدنسخ وا ااو كلم هل وموسم

 هلی هدعایم

 r e E كندترو نم نتكلم ند هیلعتلودبناحاثلاث

 هنل واتبغرورابثعا

 تجمولادتعا راتآراهظا هدنص وصخ غیلکت ه زج هندتروک ذمنتتکلماعبار

 تتکلع یکیا دقشبهقشب دعفدر هد هنسیکیا ییهروک ذم ةبزج لاموبونلوا
 تلود ندند كل رلئثوعبمول رب قح هنلوا رایست هدناح تداعس ةناتسآندنفرط

 یني رهروک ذم ٌةیزجنانلف صیصخ و مظتت هعفدوب و هیلیا لوبقوذخ | هیلع

 ناطباضو تالورلهدا افاوادا هلینامزوتقو هکمادام نیتموقم نیتکلع

 یو رکیدمم ادوخا هلبمان وکر وو فږلکت ناک ن مان کندن رافرطهر استاوذو

 بوب و اذاوافح دندنروکذم نیتکلع هلیس هبلاطم هنسن هلا هناهب هن وکر,
 یتیدنل وا عاحرا هد حل تب كن هیلع تلود نتروک ذم نیتکلعامدقم

 نالیروب ناسحاواطعا ندیرادناهج ترضح بقانلا یتسبناح هدفع

 هدیرا دیلصا توقهرز وا تود لاک نوح * افر و نما كناباع ری هش مش طوطخ

 ردادهعت هيلع تل ود ینکج هد اتیاعرو ظفح

 نایتسرخ هدنبهذم مور هدهیلع هناتسآ یر ره ندنیتموقرم نیتکلعاسماخ
 تلود هدنتح لراروفسم بود ااشاو تماقا یراذکتحشصمرفنررب قرەلوا

 اکحا معننراروفسم هک هلیوش هیلبالذب ینتجمو تیانع رانا هدلاح ره هیلع

 را هنلوا رابتعاروتسمو یخندناب زنه و ضرعت و رد ره نع قسم هللم
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 || هلک كی یچوک كل هنیفس بونلوا ذاا سایقم وبشا نوجا صبصخت و
 یتلود هیسورهلوالمصم یهلوج راطنق كيزکسهکهلیک یتلا نوا یکوب لاو

 راست هن راناهل هبلعتل ود هرکصذ دن و ندنفرط یساناعر ودنک هلکع ادا م

 || كنب راحالمو قاط بويعا زواج یرو زم سایقم لرهنیئس قجەنلوا
 یقداطم و لام هنثن اس كتلم یکیا ناشلوا رصد ید یربهک

 یدو رولوا دهععم و یضار هکلک#ا هدست 4 وروفسم نسملوا

 تحاح ر رکم ییسا اعر كن هبلع تلود هدر هدنهتس نا وا رصد

 كماع |مادنعا هقدلوا مست یساضرو ال كن هملع تلودبودا سم

 ندنفرط هیلعتلودرو رمدعوورشاوللمیکیدلیادهعت یتلود هیسور نیدع و
 ح ورشمهدنسهدام یحر نوا ات همان دهع هجران تونل وا دهعڏ ید

 هسنارف صوصخابو یغجهلبتوط یعرم هلبا تقدو رییغتالب دوهع هلجب
 عو رب یریغندجورخ و حول و موسر یراکجهدا هزات كن را هشاط هزلکناو

 رونلوا دهعنندنفرط هیلعتل ود ىج هی وا هبلاطم ندنسایاعر دیس ور مر

 فرطر یرلاهما فالخ ولردره هدنص وصخ ترا رها هدنستلودیکیاو

 اطعاهبولهزلکلاو هسنارفوحضوت وحش هلاکلاو هرک اذلادننض كیا
 هبس وردَشا ومواماسا هرانا هژرب داكا ساسا ید وهم ل رادءات ده نانلوا

 لردا قیقو دەر هح رد یتبدلوا هدناکما لح قدبطت هنتعینط كن راحت

 قغلوا تردابم رنیظنت و بسر هد رفذم "دلواقم هعطقرب راد هتراګ ما

 یدنل وا رارفو لوق هدنش فرط یکیا

 ٭ هدام یحدب ےب
 | یهدامیصا نوا نال واقلعتم هن راقل هدو و نادغب و قالفا كن همان دهع

 هروکذ م هدامنوحاقیبطت هلاح و تقوح | نم هعفد و هلغلوایباسنامز قفاوم
 هل واقع هلهج و وشنینل و دلا نی ندلج | یعیدلوا ح اتحم هناصهنت و تالدبن ضعب
 هکردبا ناع و دهع اددحهیلع تلود بونل وا

 اددجمو هنس ارجاو فراعت هلا هلماک تیسب رس تنبهذم نابتسرخ الوا
 كنسهدامروک ذمهدالابكن همان دهع هنع*رتوریمت كن راق تع و هنئادحا اسیاک

 ندهیلعتلودبناح هرزوآ یک,دلرب و ماظن هدهاعلابهرزوایسلصا قوط»

 هبغ واهضراعمو تعنام هوج ولا نماهجو
 سس



 ۲۳۰۲ دم صدور هاش و ت تاو لاتا كيلو 1
 | رورم هرزوا تبسبرس ههابس رک "ندر کد اوو زکدقآ ندهایسرح ۱

 و ۳۲ $

 ینسیقاپهرکصندقدنلایضارایرادق تیافکهدننعنع صیصخت هرزوا ےقنسم
 نارعناکاماناک هنوکر خاو ندانراثآ قرهلوا هدنفصتكت هيلع تل ود هن
 هدهةلاخا كموقرملحم طقف بولوا دهعتم یکرتهللاخ ةيلاخ ندناکساو
 یتیزف دكنيلاهاعو و راد وددعو مسرو مسا هبلعتلودبول وادوحو»

 نارععونرب ندیکبیربغندنک اس ویرف یغیدل وا دهعتمیبس هر وهننلودهبسور

 رونل واائثتسا هلیطرشكماغت اب وجت ییناکسا كناسک مولعما ویددجناکسا و
 ظفحهدلاح یرافدنلو هذهةلاخا كنهرو نم یارق یسیچلیا هبسور نکل

 رول وادهش لوما مقل وا مضنماکو  یماضر كنتلودقجنا یتساق و
 یسهدامیصنکنا كن دماندهع نوحما يفد كنامزانمول رد رهینل ودلا نبات
 زد و یتیم هل تلوف AE وصح یدركن راقازقورو از هصق وطنم

 تقفش ندنفرط یمهجروطارعاو هاشداب كنول هیسور هلاب ولتجثح

 هنکلام هیسور هل رلاضرو هدافا یتفیدنل وا وفع یرامرج هلیبسح یس هیلبج
 هدنناح ور كن ه وط هدلاح یرلکدلیاددر بود ردنافارصنا هسیاراردیک

 ردیادهعن یب رارا مما هل رب دیعب ندهایس رح هدب رب فرط
 هک هدانیکتلا

 ثاحاو یرلاهنا فالخ هلمبابدعباعفهدنص وصخ یراذکو تشک لر اهنیفص
 یلعو هراس فئاوط هکرونل وانا هدننعداعباو هلازا ندهنابملاقو لیقو

 هدعاسم هدیراقح هدانز ندهرب اسللم هدنرا ماند هيلع تل ود صوصلنا

 دهع هځاصم قلعتم هلن انس باهذ و باناوتراح مما كنول هيس و رنانل وا

 كن راهش اطهزلکنا و ها رفنانل واذا | هدنس هل زنم هن وم هدنسهدام كنس همان

 یرلکدلیا لامعتسا هن را هلکسا ونامل راس كن هینافع كلام و هب هینبطط سق هی

 | هرزوایغردنل وا قیقحت هدبابوب رر و تزاحا و تصخ ر هيلع تل ده راروبع و
 هګارف رک نالک هدناباهذو بانا 4 هینیطنطسق بم ندسنفرطزکد یآ

 کهلیک كيبیتلا نوا یکویب اكن رهنیفسراجتهیاس فئا ول رکو رتلکناو
 غلابهط و زوپ ردكم لا رکی هسیافلاب هدنتنکنانل وا ریبعت طو كول هبسور

 ىلع كن را هننفس هیس ورهچ رب دقت و تودناباعیتساولیمح یهلوج رول وا
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 _ نات ییرانماداج و کش هعفد وب هرزوا قلثوط لملاروتسد وع رم ماو دلا

 ه صیصتو #



4 

+ geet rk چو 

Ns دد 5 

۳ 
 هيس ور ۵ دییفع یعیدنلوا نالعانداهنلار اف تلود یار همانا | 3

 3 هلار را تعا ندن ےک رات یکسمت هدهاعم وبشا ی د رک اسفل ید یلود : 4

 دو رکیویاج وا هل درس یسفاسمدمبندبوقوهدنفرظیآچ وا ندنامطو

 ۳ ردر و عاحرا وبلح مدعم ید هسیارول وا ع نکعبابلاینامهباغ

 ود» کت ذک هبلعتلود بود ادهعت ینکج هیقبالاخدا هبهروب نم لاحت ید ۱

 رد ادهعت ییکجدیا تاعا رم الماک ی دهعت و یخ د ندنفر ط

 % هدام یګ درد

 هب هيلع تل ود یربخ یکیدلیارورم یتسوبقروا عقا و لا ینهروکذمرک اسع

 هرزوا تروص وترابع یعیدلواهدادرارف بول وارابخاندع رقتموکح

 اد دج ندنرافرطراتات م وقل رکو ناخ یارکتیهاش كرک هيلع تلود هل رارضح
 هب هيس ورتل ود هڅ دهم ن دیهانېتف الخ ترمطح بناح هدقدل واد را و راث وعبم

 هلا فارع ینءاقم و لوبق ینغلناخ كا رکنیه اش ولت د الج هحنبج وم ی راده عتار رک

 عش وت یهیلا راشم هلی الاقشا سیدقتلاثمیب لاثم ہرزوا قایسنالوا ریک ر ارق
 هنل وا سح و عطق سساعم هل اب ر اد هن اصم ر اتات هرز وا نبتل ود یضارت هل رام روي

 < ہدامییشب
 یردصت ییتفتح یکیدعادا رم عناوم ثاراههلع تلودیلود هیسور

 هلروطرولواریبءتمسیذ د وید ودح هو وص قارونلواریبعت ځو نوجا تابثاو
 تلود بناحو د ردعبات هنسهبحات یزوا ناکه دنن یلحاسزکدهرق ویرهن

 رول واهداداض رهکغ ا لوکن ندنکر ت هرانات م وق كنیضارانانل وااعداند هيلع
 یحچوا كنهماندهع هروک ذم «یضاراالوا هکه لبا طورش ناببلایئآ قحا

 یناخ رە دابو هہلعت)لودندنغیدنلوا صیص#هراناتموقهرزوا یسهدام

 ندنفرط یتموکح و ناخ كن هم و م"یضاراو هیلبا هلواقموهرب ات هل ایر دمو
 نو نسح ی ود هی ورهنصوصخ ی لرب واض ر هن د مصق ورت هاب رلاض ر نسج

 هنت مس هل راتات فا وط تودادهعت ینکج ہ دیا هنسح ممه لذب هلا ماع*او

 تلودادتا نوحاكماع | بسک یتتروص ردا قرطت للخ هدنسیسأت نبح

 هیس ور یغج هلو ماتخ نس> هدری دقت یفیدنل وادارباه وموقمهداموب ند هيلع

 ردیلومامنیشپ هجور كنتلود
 سیاسآكنلودجوانالوارا وعحههب یضارانانلوارکد ج د هيلع تل ودابات

 OAR اع نالوا برقا كنهبلع تلود ییس هیحات یزوا نوجا یرللاح
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 سم ستم ا تک

 | تلاشاسیدقت لاشیب لاثم هلیس هسبالم قلوانیدحوم مظعا ةفبلخ
 9 ؛ راهظا تب وعصو هال و ردع ه وص ر E هدنص وصحت یساطعا

 ن ھه !واداراو

 تلود هعفدو هرزوآقلت وط لمعلاروتسد هدنهاقمررغت ال هدعاقدع) ااا

 هدنفورب چ ۵ ندننر وص لاقشا سپ دقت لاثچ لاث یکیدلیارارق و لوق كن هملع

 3 هی ضیوفتو لرد وخابو ربغت هلک رو ظفلرب هیلع تلود

 3  ماوقاو فا وط و لئابق هاب هيلع تل ود هددماندهعدقعنم هددحراسفاعیار

 ییسهروک ذمقوتح ءان هنکپدلیا دیرصق ندنسهب وند قوةح ف اکر ا دهرات

 هدهاعموبشا ییکج هبا دید هدخ راترب ۳ ناک امان اک ها هاهب ولردرب

 یسهداهیمجوا كن همان دهع نانلوارکذ تولوا دهعتم اد رحم هلآ هد دج

 ییکح هدیاراستعا موفر تسد رس و لعنسمی هم وق ص فا وط هحل وطنم

 ردب ادهعت
 ناتوا نابو جخرسصن هدهداموشا جد هدام یک ها نالوا کس ذ

 وه نه اوا ریکذن و رکتو در دم ظفار ظو) هدلح ون ادعام ندن رابع

 هنلواراستعا

  ضراع تالاحشمالگ هرطاخ هدهدهاعموپ و هبفرم رغ ر اده رانا فا وطاسماخ

 . هریبدنعونرب نزا هر اح هناتس ود دل ود یکیا هسیارولوا عقاوو

 ردیا دهعت ی راماع اترمشاب

 % هدامیصچ وا دز

 | لر رضح یواحس رابخا ندنفرط راتات م وق هحفدنل وا بافت ا راتاتناناخ | ددح

 كلاقسا سردقت لاثم یی لاثم قج ەل روډ اطعا نده انیتف رلخ بناحو

 ریحسا_طتقم هد تعدرش هلغل وا ندنراتشا لهارابات مودمو دن رابع

 . موسریجهدیااضتفا و تفاوم و هاقوو ظفح دمی ایفا رابتعا هنن دح وا ةفیلخ
 هطبارو ماظن ح ورمشم هدنس هدامیصکیا كنهدهاعوبشا قلعتم هءزاس
 قفتم وح صم ندراناتروما رب د«یدندفرطرب و ند هلع تلود ندباحرب
 كنقلخ راناتادعام ندنوب وهلرب یغیدلواماتخ یارذیالیمکت هرز وادنس هیلع
 هلهجو ح رصاو حضوا دعبایث یتتروصو تعیبط كنتيسب رسو لالقتسا
 كن راصخ رم نیا ندیا اما عض و هدکسم لید هد ننعم ربرقتو نییعت

 قفاوم و لثام هن وم صم صن یراکدتبا ریهمت و هتخ هلي رارهمودنکو اضما و مظنت

 هک ًانلع ۴
 < حسب

E 
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 ا ەرنار ك قرون وا راذتفام رد نصف ب ظقاهدهدیدج لا
 امامتاعم هلتس هد رفنم دام یکیاروطسم هددنس هعطق یا هعشد یم هد اندهع ۱ ۳

 قیدصت هلا هد دلح *ه دهم و. سن هرزوا یصناهسب وارا ابعد دنس هلماک توق " :

 یراویمه و تالا وم نسح وح الص وص هدننابم همي تلودیکیان ربات زر دنا ۱ 3

 ویشا بولبت وط لا روت سد دن الا یا هلهج و یرامو یربندماصها و للخ

 دلدحا و درف ندنسانامریفرط یتالاح رول وارضمو لح مرا *ءدداعم | ۱

E | 1۱ هرز وا تریصبو ظعتلاک هکمالر و ی ید هنس دص  

 راردآ دهعت هب الع واديک 1 ید د رلکچهدیآمادقا ی دتلود یکیا

 ¥ هدام یصکیا و

 حاضیا هدایز ننوججت یسهدام یحعچوا كن همان دهع دقعنم هد هج رانق

 تافاصمنسح نالواراوتسا ورا دان نیل ودل |نیب تل ود هیسورهدننعص ځ رصتو

 كنس هه اط ران ات هلج هکرول وا هداداض ردنام ره هيلع تل ودرطاخ هسا صمم |

 هب یناخ ماقمو باتا یراناخراتات بحت هلراارا قافتا هرزواتیسبرس |

 فثاوطنالوادنشوکح رزالرکو ندنوفرطودنک رک رکن ووا لا
 نالوارکرارق هعفدو هرز وا قلتو ط ل لارو تسد ماودلاىلع دعباعندنرابناحا
 بودا رایست راثوعبم هم هيلع تلود هلا رارضح قباطم هتناریبعت دنس |

 مظعا هفیلخ و نين مۇم ا ماماكنب رادناهجترضح تاع عم تاذهدنن وضم

 راد نالواندمالسالهاولوبقو فارتعاةحارص یتفیدل وانیدحوم
 ناخلرک هلبلاسرا تلاقشا| سددقت لاثمیب لاثمقبال هنماقم تسبیس لقتسو

 ادعام ندنو و رهیلیاامدتسا یتسیع رش سیدقنراتاتهساطكرک و هیلاراشم
 هنکح هی |تفلاحتهب هنسن رب ج۵ نددا وم نالوا عجارو یضتقمهلاخالینتقفاوم كنب راتنایدةباعر هب هيلع تلودرطاخ واما رم هنالاومنسحهن یتلود هیسور ||

 الوا کردا نا ودهع ةن الع ید هیلعتلودوردیادهعت ||
 باسح هلل ودر چه هدضرایور هلیسهناهب تناید رثأتوبهذ,تقفاوم ||

 راتاتنالوا لفتس هبهرادا لالقتسالاب یني تل ودهدهبویندرومآ نی سکم ریو | : ۱

 بوم رونک للخ ولردرب هنلالقتسا یرانلودو هککلمروما كن رلناخ ||

 هینا قریضت
 تیسبس ندرانات موق هجقدلوا لول هلا هیقبتح تیلولح یناخ دنسمانات |
 یر سیف تانج راج ر ره نانا و اعف راو بانا هماقموب هرز وا 8

۲۱ ۶ 
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 هد فا ر ی زمدهع ردااضتقا ندنراصا و الا !هددام

 ٤ ول و ود دن هدک دلن درس زات بغر RE فو نم نوهت تویعاروصق

 1 مصحرو ملا :یرب هدایزندنوب وزم چک ےن لود ند ارک نیهاشو ردو اوج

 | كنتلود هیسور هلکع د ع هزابنغیدغ لب یارک نیهاش هم ود تیاهن ردق وب
 دفیحاآ ندقیحاو یتکرح فلاح هدوعهنوک و هلهج ونابلوا قبال هرانلود
 شيا راغص هب هبلع تل ودبوقح بحاصهارک نیهاش نالوا هماعروسفنم

 ]| هکتالاحزملدلیاناب یغاشاندوراقو یکیدیا فلاخهدهع وع رش ویمردلوا
 ۲ 1 یتتاکرحو عاضوا فلاح كنول هسورو یشاتم هد دهع كن هلع تل ود

 | بوداقیدصتی هیلعتل ودیراتمضحیلاعتقح هدنم هلج رد رعشم ونییم

 | هدنریداو لمح وربص هيلع تلود موبلا نکیشلوا مولعم هنایلاع ةءاع

 || هلیسهظحالمرول وا فرطرب هاتف وب بول وا یضارهن راقح ول بسور هکلب قره وا
 3 ۱ شما اهدافایت الاحو هراتلود نالوا یرفداص تسود هبلعتل ود لده او

 : هدهب راح ناوا بویلواتابث هدنرا دهع یراما رم كنول هیس ور نکلیدبا

 ` قد رطو شودارفایلک یییلاعلا بر هرهاق تردقاراّنغا هن راهبلغ نالوا

 را وعمه هلغل وا نابتسم ندلئالدنانلوا لیصفت یعیدلوا لودع ندفاصذا

 3 دیس وران اسل هذ رابچایا قم دت داعس رد ناب وروا لودنالوازعراتس وددهاعم و

 هرز وا تناتمهدندهع .هبلعتل وداذهانمو یلاو ییعاضاوتاکرح كل ود

 ۱ رکشهاوخ هطورش یارحا هس ورتل ود چد هرکصند ر هجردو هلغلوا

 دص رر أ ای هنلع تلود هدلاح یعیدل وا عراف ندناهکتدهع فالخ بوا وا

 هاش نقود دیس وريد ص بقع و ردشل وا روبح ه هدافا نغیدلوا یضار

 | هدع رقرادغاک یرلقدزاب هلتطاسو یناطباض و یرالازج راد .کی رک یارک
 | هلبرلهرد وکه هیلعردبوریکه نرالا رانا موق هدنساننا لالتخا ندباروهط
 | هلغلوا ظوفح و دوحوم هد هلع تلود الاح هل رلاصما و رهم رتعم و لوم

 | ردتج هنلوا هعاشاهزب رلتسود هلج يرهوهفو زاربا یرانیع هجا ایدل

۶ ۱ ¢ 

 2 ۳ قاوف ینسآ #۴

 4 هدامیکل وا و

 3 نانا وا نیت و ریست اھ وت ونی علاګ رمصته دن را هدام كنود دح هدهاعم وہشا

 ۳ یدهاعب و یس همان د هع هد 3 هام نامل وادفع هد هجان U ام ی وم

 < هدیدج ل



 ه ۳۱۹ ۶

 هب کس وزرو E 3 حوف و را 3

 حاقر نالوا هدکنأب ویا هسا چاش نکنم و یارک نیهاش بورد وک رخ 1

 كتماقا هدزمحا هلا رکسعردقو ید كنسو هلباكرت هدزکل# یرلاز زیم |

 افصاولردر روفسمهدن رلک دید تیک وج ندع رق رد هځاصم فلاح ۱

 ات ترس اتم

 نیل رفا ویتق ب ورب وج كنفتو بوط هس رارزواكراناتموقوىلاھا ب والا

 هب هعف ادم نوع رللام و ضرعهیاقو ید قاح رانا ه رکصندک د لیا دهس

 لئافاموعهدم رف و ناب وڌ م ویلا تولوا ا ا هب راعهدقلارا ومایق ا

 ردراهرزوا مادقاه هیراع دب رکسع هسورو لوق دع یا ۱
 یرارمطضح ولناق یواح یدادقسا و هلاغتسا 4 هملع تاود كل راتات لئابق و یلاها و

 رد.الساو ندفدا رم هکتعیرش "هدامروطس هدهماندهع هلغلوادراو

 ین تلما حردنكلتا دادما و هناا هدننش دینندروماو هدتمم مش هدامو و

 یه رص كن هيلع تل ود ه رکصذد هبت ره ون ویهفت لا وحا هیچا دیس ور ۰

 عوق وامد كفسیراب هسیا لکد كعا و ینیرادهعیرادا مو یدل

 ثبشت هنجالعر كنوب هناتسودو جارخا ندم رق یني رارکسع نب زسقلوب
 رارثیرارآات و ردیاناخ ییارک نیهاش ےتلود ےب ہدقدنل وا نا یک وا

 ۰ ندلود دغ اوقو هماندهف صوصتود رد اناسکپ دانا اک ی رو
 هلس قدص هلع تلود ردقنره هلکمام ر وباوج یربع ندهلماعم حج راخ

 اس ری شیعه ام تلطلس یار و یکجا >رتدن رزوامص یکنج

 نال وا ندنکتام د هسلا جو راکشا ۳ للود نالوابحختسود

 قلوا تنوکسو نانیبطا ثعاب هرادخرسو تما لیصح ه هر و
 یجدرانات لئابقوول عرفو تفد هنناکرادن یرورض چ د هيلع تل ود نوح ا

 ملسولتدالج نالوا یتساو مدقا كناناخ هلرب تینما بلس هیلکلابندول هیسور
 تع و توعد ەن را این رامدآ و تار انلع یی راتمضح ناخیارکا

 قرهلواباوجهربرقتنالپ رب و ندنفرط هيلع تلودامدهدناوا یراکدلیا

RAKSایا تا و مو ی و ی  

 ی وهم بودا ضرع ررر ىکا هيس ور هرکصندن و ومهام جاقر

 هلفلواترابع ندنای یتروصحاطا هقیدصت یارتتسهاشم زق رم كن هلج
 ران ات ناد یارک ميلس هسیا یضار هم هس ورتل ودرک اهفیک اتسس ایعلیا

 تص وا ندن و هتل ود یبا وشمل و ینیرب باتا هعامت را شع !تعس و باصتا



 و
 | دامقا هغلناخارج یارک نیهاشو لوخد هنس هرب زج مع رق هلا ټو توطو

 هنلاح ودنک ی رانا بوراقیج ندم رقیزکیرکسعو كول وا غرافندعاض واوب

 یاری هدع) ران وتشا تاختا هغلناخ هسلا رازتسا یھک رجالب ر

 قحو هدافا هفیکاتسا یرلبعلیا قم هد هبلع ردیرباوح نو ذل وا قردصت

 ٠ جاقرب هدفدنل وااطعا ی درب رقن هعطق رب نوحاكهردنوک هننلود هدنوعصم وب

 ]| هدعرفیدیرلمامرب و باوج و بوبم ردن وک ی بس ه وجا ر رقت نالیرب ولو هام
 ۱ 1 یرافدروقهدنسهدامع رفیالیتسا نالوایرایلصا ما رملرهروک هحماع یتیراشیا

 || هدنوفص هیلعتلودهدلاح یکیدلب یتفددل وا هر کف كمر وماظن دچ ونار هتام دقم
 كسليا مایق هنتاکر ادت تاواسم و لثلاب هلباقمو بویمزو ردقهرذییتناتنالوا

 ا ردا وزع ه هبلعتل ودیرابسانمات لعیدنکو درو هکج رکسع ولناغع هتشا
 ضعب هلرمثت راهمان ناب هزمرلتسود ا ور والود فارطا عفا و فالخامدقم

 روط وبشا ید هيلع تلوددمپ اي والث» یرلکد دلیاتبسن و وزعمالمانروص

 هدننیگدودحو روغ ظەح د رګ ءان هنتینمامدع ندا ومآم ال
 2 هرورضلاب

 ولردر هما راشم لود یفالخ كعقاو هلا لج هتينءوس ییکرادت رکسع
 یدهع تا كن هلع تل ود هلغغ واروصت یراعارشن ید راربح و رل همانا

 بودا رابتخا تن وکسوربص هرزواتاد هیلعتل ود هند ور وا میاشهرالاع

 نیسرد مصخ رم هرومآ ماظن ندم ود ردقو هفیک اتسا یچلیا ندفرطر و

 3 هلاکم رەد هر اق ندنلا را یلیفو لاق هد وهي نامه هسا راو كتصحر

 . | نکیا هدتفلوا داربا ودرس یسهلچج تالئاسو راد هاغوغ عفد هلبا هرکاذمو

 هت ہ2 ماظن یرایچل با هن و تغارف ندعض ور افمهدهع راکشاو هګ رس یل ود هل

 ندفرطرب هلب رکف السا یم رق در بودا تردابم ها هدحاو هغ راد

 یلارچ هبسور هدناضمررخاوا هل راغ اهدا زنیراطاست هن رارزوا كراتات

 ہلا روز یی رادالوا لدح تما ندنسیل اھا ع رقلردبا تلآ ییارک نیھاش

 هنطق و تاتل وس و همی نال وار اغمه ید تعبرش هام و مجورب رک رکسع

 هقشبندنراکدتنادارم قعوق هن ایه یرارکسع و دنکب وردک یرلسابل
 هرز وا قمالشفینب رارکسع هثسا رایرالایع كمالسا لها هدنسارق و اضقكمرف
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 ندهناعان فرط هم رقناخنالوا یر نك ر اتات ن وجا قم و فی رش عرش

 تءارف هب هن اک وام مات هکسو هبطخت تواب رد وص تاشو روس

 یرکسع یضاق هيلع تلود هدننک خاص برص ندنسالک ع رفو ترص و

 نیتلود قفاوت یراص وصخ قفل وا اطعا هلسا رم ندنفرط یدنفا و لتحاع
 هد هبن ره لاک هروکذم طرش تدعدنا تلود ءانب هنعیدنلوا طد ر هماظن یا

 هناصمزونه لود همس و زنی دا لکدسمرس وک زاوح هنفالخ بودنا تیامر

 یراکدلیا درط هد 4ب راع ناوا ندنراڪا رات موق دا یتیدنلوا طد ر

 طوبضمیرایماسا رتاسو یروغاود ونی رشو بلج دن رافرط یارکنیهاش

 نابوقو قدوشتو رګ ی رو نم هلتطاسویراطباضو ردغرب ویرالاراج |

 كعالالضا یراتانلئابقراسو هسکارچو یاغونو ناصید بوراوهقرط |
 اطعا هنن زخ هدننمط توشر لد هل ابقو قف رت رامدآ هنناب و لاسرا نوجا

 هدارااوغا یتقلخرانات وراذک هنفرط ناب وق ادانتسا هنتلود هيس ور ی درو نهو |

 ندنراد وهدا را ناتق هعفد يکيارب یتح بویت ا عابتا هسوک ریه ودنک هدکدلیا

 دهعفالخ و راهظاینب رارصا هدیاب و هسور تلودنکیشالوا صالخ

 نییعترکسعكي شیزوت وا هننیعمیرللارنجمان یکسروزو زانک ی دندفرطر
 رکسع یهدنناب یارکسهاش و لوخدورحا ندرواهلبا هناخ هبجو بوطو

 هم رق ییارکنیهاش هلباروز ندفرط یکیاو موجه هکر تو نامط ردا ه راحم
 لاحر رک و دمعت ودرط ییارکتلود ولتدالح نال وا رانات موفراتح و لاخدا

  زسهتشیاو هطاحاهلبا رکبسع ینفارطا كرانالق هیش و رارف هفارطا مع رد
 بودیا لتق یزک هلج هدنروص زککیدازسردالوبق هفلناخ یارگهاش ||
دا ی رارهمندنراد و قییصت رەد زرەدا رسا یزکلافطا و ناوت ۱۹

 

 هاشداب هدنن وعصم و ریه و ربطست دغاکرب یک یرلکدتسا هلیمات یر ضع باخت او

 ۱ درع رش تشاطمو كبه له روما قح هل وا ارجا دزوح یر رطح هانلاص

 ول هسور دن راعمو باتا ییصاصتا رفت تردو الا ابلک ییسهدام

 هلی ارکسع لانو راعم كم رقولاسراه هبلعتلودهجرارب وقرا

 ردّتشک هن و ید هلع تلودو عن یی رال وحدو ج ورخ كنيلاهاودس ودس

 دلزس و مر و یسلوا هل رلهدا زا هحرسرح و یرلاضر هرات ات ییاعنا ل

 کم كي ردقو هرکیا روطسه هدزگ را همان دهع یسامرک هم رقزکیرکسق



 اس
 قبقدت هی تربصب و یرعترظنامنا دید یرلص رع نوادر هرادغلودردو

 2 یرللاب و هسیارول وا دوهشمیرلتنایصتماقتسا روط راغWبولوا
 و ارحا یراقال هلا یار ا زج ه دن راعح

KAR 
 هک نواه طخ تروص #

 ٠ | بولواضح ريخ همهبلع تلودو ند هنس ةطباضو هنسح ط ورشو

 || دهاشویزاغیرکدلباسر كعاظع دادج اهلا یرانعو قف وت كنیلاعت ق ح

 هرکصندنوکوب هلکشا قلعت ویا داره هنن ریشکتو ایحا كفویس باب را

 ٠ || تولتوط لملاروتسد هنس طأارشو یناوق وبشایلاعت هللاءاشام ىلا
 . || یرادشهرذ بود تراظن و تیاع رایاد ہنطاس ناھا وخ ربخ ول ودیالکو

 | تالیدبتو تابالقنا ونوسلسک یرلشاب كران د| تکرحو عضوریاغء هماظنوب
 9 ۱ موامه ناوید دسار دنادا معا مس وچ یر ندا ودیالک و هلیسجت

 رب رج هحارص یتیدلوا نوامه طخ نوع 2٠ فلاح و ماظن رباقم ندنات

 ماهفا سفنلابهرلنانلوب مظعا ردص جد لوا و هدا ولله رال وا باتکلا ا رو

 ییبهعطدوخاب و هلک و ک و هرطاخ هر کصدن و رک او رلهدا تراظن امت ادو

 | دمهیلعتلودو هنیب«نید هسیا رداتأرح ےکر ه دن ف كماظنرب هنمیندا
 ەدتماقزورورهظمهنتنعلڭمركالوسروكناشلا میظع هللا رول وا شع اتنایخ

| ` 

 1 دفالخنم رذطام رذطا نوساوا هراق یزو

 ¥ ی #۶ ۰
 || € یروص كرب رقت نانلوا اطعا هراترافس راد هنس هلئسم عرف

 3 ۲ كب كانط ورش هد وم هخاصم نانلوا ا قلود هبسور هلا هلع تلود

 | ىد كلود یکیا ەن راع ادعب ايق هدنسه دامیرانیسب رس كراناتم وة نالوا یمظعا

 كندسهک لب رافافتاكانع وم رانا م وق ناخ م رق ند ریکنچ لاو كمامریک ی زکسع
 ولت اهم ولتر دق ولتکو ش بودا باتا هل راض رودنکن زق و یماربا وریج
 رانات بولوانینمّولا ةفيلخ و نيلسملا ماما ىراترضح نمدنفاناقع لا ءاشداب

 ۳ | هنتح ردفا دلا راشم ییرا هسهذمروما هلیسهسبالمیرال وا ندمالسا لها قلخ
 : یراذکتصم هیسو روررحتو روم كن یظن طن ههساضتقم هد تعیرش

 كتعد رش لم ظعل نال وا همان د هع صن وبشا قرهلوا ندنفرطییل ود كن وسهزب

 تقفا وم هلهج و یتددنل وا ناب هددنسیکدرب و نبم هنسهدا را ىح وت و لیصفت
 حس

 ٭ عرش ۷
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 هیلبا هدافاو صرع وظعا ردص د بایکلا شیرو

 رانکرد اوهس بويا زا مف هدب سره سابطخ ا رھ یو یالارک او
 اعاد ی راد هس نوامناودهدقدراوهلوحیداروب هسار ولی روس بونلوا

 سا رومهفت هب انکلا سد ریالاح نالواراغمهطورش تودایرحو تود

 هنل وا بیت رتیمازج كنيکب یالا هلوقموا بود | ضرع همظعاریزو باتکلا

 هرانم د نالوا هيلع تل ود ون د یادعا هل اه زعلا بر تبانع و نوع نسح ماظنو

 لرکسعو تی وقت كنلود و نیداضحادعام ندنفیدل وا ندن ابسا كا هبلغ

 یبهرثکشاوف وعفانمو نسصسم مارب شغل وا رابتخا نویهتوقو تنکمدیازت

 دنص وصخ یرارتتسا و ماودویرارقا و تاب ءان هنغیدل وا نهرم و رهاظ

 لیلج مهمو كن هيلع تل ود یالکو هلمج و کود |یلعت نوب امه هما دارا
 یرامادفا ويس هنت امص وتباقو اعادو دم ارحا و دافا لایه الا تبحاو

 هماصاتماخو ماخ عمط یلاعت دلا داعم نکیا یراتناددو تفادص مد هضیرف

 هرذرادقهللا تراسحوزاوج ه اکنرا ینیراهج و تیاجوردغع و تیعبت ولیم

 هسا رد ایدصت و یعس هنسلزو كنهربتعمطتارشو نا وق و و یدصت ه زف رخ

 نوسلوا رلتبم هچسرزوو مظع لابو نالوا حب ردنم هدنم رک

 هلا تعافشو احردوخاب هلیبسح تابالقنا هرکصندنو یراغمط ورشو و

 نوذل وا ها زوآ وا ےکر هنالآر ایت و تساعز لولحت نیست وا یط رع یکب یالا

 بواوا بجاو كیا بیترت ازجرنانلوب مقلطم لیکو هراهلوقموا نامزدمب |
 یطرع یکبیالاربافم هطورشهلیس هباجو یسهدارارابک و ماکحهلوتموا

 یلیوحن هسیارونا وا هيج وت هرخآ هلا لاح رعرایتو تماعز لواحنیزستلوا

 دوخاب و هشادنرقدوخ اب وهدالوا هلبایضرع یکبیالاهرزوا طورش بوی زای
 رامزالمو ولة ا“ ورایکب یالا و تالووماکحنالکندهرکص هدکلرپ و همزالم
 راهدردتا هیجوت بوداقافنا و رارصا

 ےل رخ كننیمارتفدوكناتککلا سر بواب زاب یر وص ر ر كنهربتعم طا مشوب

 میلست هفلخ ندفلس بولپ رب وهن رادب ك رایکب یالا هرکصخدقدنلق موت
 هنجارخاتروصرارکتهسیا رول وا عیاضءاضق هنلوا طبض وظفحقر هنلوا
 زا هلوا بلاط

 سم سس یرللاوحاانلع وارس#ل رابکب یالالرک و كنالک و ,تالودلرک
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 e ر وول هبح نر مت E او

 هل وا د وب یمام زە هل ط رش كع اعتو

 یر اتو ا داد واک یخو یروکذ دالوارکاو

 هسیارداروهظ یلاطندراءز الم بویلر و هراهنسک نالوا|ندجراخاعطق
 هلو قم وا هسیاربتعم وړ سم هدنناب لة لاج ریتیفرعم وتباتک كم زالمنالوابلاطو

 . یراسرراع و تمامزناشلو هدنرزوا كمزالملوا و بولیرب وهم زالم
 هسا ےک ره قحاو دعتسم تولوا هرزوا تموادم هل قدرت اش

 هل ر وک |

 دعت وقسم ندا تموادم هلق هن هسیازغاروهظ بلاطندرامزالمرک | و

 هلبرب وهرانلوادرک اشیلسٌور

 تموادموهراهداز بناکب ویلرب وهرخآی رای و تساعز بتاک هوجولا نماهج و
 هل ر وهنادرک اش للسورو هنسزالمولتفرعمندا

 هندعتسم ندنمزالم ندا تبغروتموادء یکیدکو تمامز رابتاکو لکدک و

 هژب رب و

 لاج رش واربتعم بونل وا تیاقویک یر ک طا رشنانلوا طسب نوجا باتک و
 سار یراماظنراسو راتو هلی رارابخا یرامندض رع كلق
 یکما هلت قلا هلوافوقوم هنضرع ویآر لرانانل وب یرانساز ارفد و كراباتكلا

 , قلواهدنام لعو ریپ وكلنا هبنرزارحا یسیر ندبانک شک اتموادعو تتبس

 هدنس هناخ بوی | تموادم هلیبسحقل وا رومآم هب همه ر وما ضعإ وهل رشت
 تماعزكانکه لوقءواامارک | هنکمانداتقبس هسبارول وا نک اسهدلح ر ختا و
 هی وا ضرعت ولخد هنکیدکو
 هناخنفدو نوامه ناو د هرخآ ىلا هلوانم طارش و نین اوة نانل وار رحمت هدالاب

 قلوا لمح لار وتس د یلاعت هل اءاشام لا ط ورش وبش اؤر رګ وتد هم زفدهرماع

 | ۱۱۹۱ هنسشفرغقبویغلواربیغتو میش تاهیجوت نالوا مدقهرزوا
 4 هناح رفد بواک ضرع ندب یالا بوابتوط ی رم ورم هدنڪ رات

 طس ەد الاب بوقاب هلا قیقدنرظن ی اتک هرماع هناخ رفد هدق دراو هرانکر د

 راغم هطئارش بویعارانک رد هسیاراردبا مهفتلاح رب راغم هطتئارشنانلوا

 راهدنانیقلت هنن يما رفد و د

 هیلیاغیلت یضرع لوا هب یدنفآ تاتکلا سر هلا هح ول وا جد نما رفدو

 هک سرو #



 کو های ی یاس یوم ی 24

 راح كيك ا رک ا یالا هدک دلیااضتقا تکه ل
 كماظع یازووهیلا رخ هقار ندراضرع هلووب رایکب یالاو هیلوا |

 هرس ساعلاو ضرع ود: کو هیلواهدانزبوآ وا یس ول رفد رفت ؛شبهرز وا یعدق

 هیلرب وح رش هن ردیف كراراع باب را واعز هلبا تعافش واجر هلوا
 رص *هدیقزوب تردندزورشیکیا یراواکدک شواچ وەقرفتمىلاعەاكر دو

 شواجوهقرفتم نانلوارکذ هکرونلوا نوناق هلهجووش ځدهرانو هلغملوا
 راح كلرو هرخآاعطف هدقدل واتوف هدرضحو رفس یسر ندنراواکدک |

 لوبنالوا قسم یکیدکواکا رشا یتماعز هسیاراویروکذدالوا ب ویل وا

 رونل و هدقاصسماقرب یر هصح كن رللغ وا نالقزسکدک بولیر و هنلغوا

 هدنخاصس رکا راهلوا نک اسهدنر لخاصس یراکدلیدبومل وار اح قد رفت هسیا

 ارم نالوا وکدکح یر هه هتساررغا تر
 هل ر و هنشادنرق

 قمامز هسیاقو یر وک ددل وكن ولکدکن ال وا توف رک اوهرب و ول هبج هسا یص و

 هنلوا هیجوتاک | هسیارولپ روي نوبامه نامرف هی ره
 قرفویکیدک كادرک اش ی رکن و تباتک لا هن روک دک قات نوا و د
 شب نواو تباتکرشب نوا هنراواکدک ییاتک هرماع ةناخ فدو تمزالم

 هنانکنوامهناود عومحاثیحنمهکتمز الموت وا و یدک تورك اش

 تمزالمزوت وا ولدکز وت وا هن اتکه عام ناخ رفد وتمز المقرف و دک شع

 هیع |لوبقناصقن وهدا زند رادقمو هلغغل وا صرصخ ونیبعت

 نانلوارکد هلغلوا ندتنطلسلاح رزعاوتل ودهمدخ ف رشا تانک هرمزو

 تولوارداق هن ر رګ همر وما و ناشذو طخورهام هدننقراهزالم ورا ولکدک

 نوناقوم ّربلم یرارامتعاو ریو دا دنیای زال تموادم هلق زدن وکو هصک

 حاقر هدقدل وا توف یرب كناتکه که لوا م سم وار هلهج و و یراتاهيج وت
 هکیدک ی کیدکو اک اما eM اتک یسهلج بول وا یلغوا

 د جنید ا لدکی لغوانالقزسکدک بولیربو هنلغوا لوب نالوا قم

 هیفل وا فیلکت قاواهدنخامصس هلط رش كا تمزالم هلق
 رونلو لوغشم هلتمنصرخآیرناسورداق هتااتک یر ندنګا كن رالغوارک او

 هنلع وان تیاتک بولبر و یکیدکو ماعز هنلغ وا نالوا دعت هت اتک هسیا

 هیلوا زن احكلرب والقتس و قاوا شم



 1 هدنناقوا یراترومآم هرفس بویغلوا نم هیلکلابقاحا هنرراع و تماعز
 لدبواوانایاغورهاظینلرارب و تعاحصهدنراحمام دراهرصاحت و ه راح و

 1 : دوه هجا كم یتلا نددقا كيهروک هنفاتهسا ودادعتساهرلن روت و

 | هقاط | یرادقیلاعرمانالیرب ووبولب رب ویرارها یقرت هن راد هنر ا وه هدایز
 هنل وا قالا هنک ر شمو یسوالاجا هرزواعدقنوناقبونل واهدعاسم

 | راکب یالا بولوا اج درصق یضا اب هدننرا بایراواسعز هلبابو

 هنساب رقا و هدالوااناوت ناک هدنغا کس ید د رص نکلراهر وض رع

 هبلر و

 یرادنقا هل وزن و بوکر بول وا هدناملعو رب وح ورم یر ندراع بابرا وا عزو
 هیلر و ی رع دعاقت هک دل وا قتهمورهاظییدلوا

 هسارولوادعاقیسر هلا توشرو تعافشو هاج راغم هط ورشو رک |

 ډعاقت طورشفالخ هلوتمواهدقدل وا مولعم تح بور ورځ یر ندرامزالم

 یراع وتماعز بونلوا تدترتازج هرابکت یالاندا ضرعو هرندارابتخا

 ۰ هل ر وهمزالم نر وربخ

 .هسياراو شلوادعاقتممدقا ندنو هلبا هاج نکیارار هرحو كنجزونهو

 رهدباضرعهرزوا قلو | یمن شا
 هساراولغوار واک ا ټشاهساراویروکددالواهدقدلوا توفرانلوادعاقت

 هدنغا یس بویلر و هنش ادنرف هسیغو یدالوا بونلوا ضرع امام

 : هلی رب و هنل یا مزالم

 عفروتوف نوجا قاوا هلیس و هن راتماتسا و رادم هنم رافراصلرایکب یالاو
 دسلارارر و ضرع هلوتم 4 ره یربغ ندنض رعتم زالم لصاطاود صفو

 كنلصاح نالوا رتاوتمو رو هشم هدننبب یسولقاصس راب و تمامزره
 روهشم لص اح شورغ زوي شب الث ەراەلا ىس ا ضرع یرادقم یرشع

 دنل وا تاعارص هرزوا قایسو بونلایس ها ضرع شورغیللا هسا

 هلا فیرمشرما هلجخرخآ نوجا همکهروماو ندرلندیک هفرمش ج دمبایتو
 هیلرب وح رش هن دق كنا دعامند رانل وا روم أم

 رخآ و هتداعس هلاتسآ نوچ ایران صم یدنکی سیر ندرایت بابرا واز و

 ¢ هل



 هلبر وهرزواقایسو هل سيارتنا یاو هیات ||
 هرانلواندنس هلوقحاولو عابناوایاعر نیتحتسمان وداغرا و نیک اسم وهز |

 یفیدلواتوف یساپابور هیلنا ضرع رای وتمامزوتمزالمنونافراغمراهنز
 رڪ هیلوا رام و تمامز هدالوا نانلو هدننرف یسدلاو هدنقو

 دل واج

 هلخوا نالوا لرد هسیاروئاو ثلردرخآهدنرزوا غوا دت ا ۲
 رخآهدننوف یسابابو هل رب وهنمزالم هسیغوب یشادنرڏو هنشادترق بویلرب و

 هنل وا صرع هدکدلکو رخأتلد هبهلکب ولی ردن وکر خ هنلغ وا نانلو هدرابد

 ها ضرعت یعف و قوم هنل وصعد هب هنلکو

 عفریراعت لرندا تمدخ رت هدقد) وارفس بوس ینا وصح هدرضحایاو

 دنل وا بدت رتا زج ب ویل وا تعانق هلفم وا

 ییرارات تبس یراکدندیا لک أم كرا هسیک ضعبهلبببس ضاغغا كده یدعشو
 ندنیمزالم بویعا افخاوےنک یراع بابراو اعز كنولفاصسو رایکب یالا |

 مدتمندنو و بويل واز اج یعج جانب زادعب رلهدبا ضرع هراندبا تبغر

 هغ وا قی رفت ی د رال وا عجب
 تمامزقج هنل وا هج وت هرکصندنخ رات ینابعشیمهنسر ناستطز و كب وبشاو

 هنیمزالم یراراعتو تماعز هسیارازلوا نک اس هدنفاصس یباحصارا و
 هنل وا ضرع

 هد هناتسآ بوک ر هزالمو بونلا رخ مرا صحت ام ادو هلبا زلف و زاهدامو

 هسیارولکهروهظ ینیدلواریافم هطورتشو بودا لاه رع هنو اه ناوید

 هنل وا بوتر تا زج ه ولقاج تس و هرایکب ی الا
 اد هن وکی رکیهدنقویراقدل وارو هام هل ر هکر هنل و د وج وم هل وشهدنخاضس و

 رداق هک اتعزعهرومآ» اع ها طاب وال او تاب وک هلا غا بیست

 مزاتسم یه رشک دا وف یرالوا نک اس هدنغاجس لراع بارا واعز راهلوا

 نده وغ رم تلاح قجهلوا هلیسو هتیع ر تیاج و تکلع راعایریغندنفیدلوا
 یرامکب یالا هنتسهداف قلوانک اس هی ای کره دعباعت هلعلوا

 تڪ وماما هالا ةياغرامزالمو یراراچب بابراو اعزكنولق اسو
 رهدنازازحاند هاجو
 نوجا قاوایلک ب بس هنب رلارخا وقیوشن ه هلباقم وه راحت ینب رکسع تلایا و



 ۰ ۱ هک ۲ ¥

 ۱۳ ۱ ادا تلطو دلوآمزالم یمدند-دود |
 هیلرب وراګ و تماع زهرلمز المنایلوا نڪ اس هدنغاصس و نايل و هدتءدخ
 ۱ هل واافصایرلاعدا هلبادرحلوقو

 زالویدوجوم هدنتلا یغاریب بولوانک اس هدنامتسرخآرنلوا مزالمنامهو
 دنل وا ضرعهرخآ بوللا یرماتمزالمندندب هسیا |

 واهدقدل وا رهاظ یغارار كن هنسکرب ندجراخ یربغندرلهزالم هدرنسو

 هنیعمدح ندننالولح نیمزالم هدرضحتفو بوی وا درطناعصت هلو
 . تمزالم لردیا حرد ینترهشو مسرو مسا ولاکشا ہل طرش قغ وا لیزت
 هل رز و صرع

 | اع2:اقغلوا ضرعراع وتماعز هرزوانوناق نانلوا طب هنر ندنیهزالمو
 لاطر هدف تولک اعم هلیضرع يکيیالا یرصاتمزالمنالوا هدندب هدک دا

 هنلوا ظفح هرزواقلوا

 یرحكن هیحاتر ره هسیاردااضتفاكمر و ضرع هوه رهریکبیالا و

 هرواشم و هرڪا ذمه رای بابرا واعزرفن جاقررادندو ےقتسمو یرلیشاب
 را هیمرب و ضرع هک دعا

 كنتماعز هلب رام" رو سا هدض رع نورد هسیاراردیاهرک اذموهرواشم لا راعک و

 را هیلیا ربرحت حرات هدراضرع و مرصت و رب رحت یی شاب
 كن ررصتراع و تماعزو هنلوا دا بالا و ضرع سم را

 یبصالرکو رداق حلق درک تولواتوف هدرمضحلرکو هدرفسرک یس

 رارداتبغریرالغ وارفن حوانالوایراریبک هسیاراو یروکذدالوانالوا
 امامت ےس ااو یلغوار و هبلر ولر شمهدایزندجوا هل رب واک ا رشا هسیا

 هنل وا ضرع هلبګ رصت یس

 رص هدالوا بویلوا ناحاعطف كلرب وهرخآ یسادعام نددالوا ینوناق

 هسیاشلوا توفهدرفس بویلوا یروکذدالوارک او هلوا یوفنوناققلوا
 هل ر وهنشادنرق هسارونلو یشادنرفدوج وم هلا تمزالم هدننابهد رفسلوا و

 هدرفس بویلو و هنشادنرف نانو هدلحرخآ هسیازغ و هدرفسیشادن رقرکآو

 راهدا ضرعهنل وا مزالمكنغاحصسدوج وم
 هنشادن رقنالوا یتمزالم هسغو یروکدداو بولواتوف هدضحرک او

 هار ا ر لوا مزالهرهدیاضرعاماع هنلوامزالم هسیغو یشادنرفو

 و هیات و



 یراعشترغو قسم كنس هرمز بولوا رادفاایوف وذوش بحاصو
Eقحا هلهج وره هکلیکبیالاویح لدا  

 اا ٠ E قاغتالاب

 هب راتسعماضتقالا بس دوخ ای ولن رابلا وت الابار هسیک هلوقمو) هلبرا رابخا

 قافتالاب ید كنسولقاصسو یراضرع كماظع یارزویرقدنلو رومأم
 هنل وا بصذ یک یالا هل رازنا تفادص سصح

 بویعد زرتسا یکبیالا یالف هلباتیعبت هن راضرغیدراعت بایرا و اعزو

 هجا و مات هه لاکو ید نا ا قسم

 و 6 یراکدریو
 ردغهدنسهدام تاهبحوت و ساکت ور وصقهدنس همز ال تمدخ *ا انکبیالاو

 س

 لوق ځدهدنایفک وا و و هکدعاروهظ ییاکتراوتکرحءوسیکت یاجو

 تعص هنر هدیسر یک یکرک هلرب دیقن لاح هانکتسا بوی وا لع 1
 هش وا لزع هعفدلوا نیش وأ

 ةربع بويا وا افتکأ هلبلزعزکلاب هدنروهظ یسهیضمان تاکرح هلوو و
 هتل وا هفت هن رب رهیراقج نل وا تازاج هلبا لتق نب راس
 لوکت ندتاقتسا قیرطو فارحاولودع ندقح هداج یجدیرابکبیالا و

 تمامزهرزوا یهجو ه اج هریضعب ور دهرا هنسک ضعب هر قحان هلبافارصنا و
 را هيم ر ورلضرعلاتج فلاح هنن رر عقاو فالخ نم نساقبا و عفر ورايو

 ندرلهدا زقاح واویرکسعرارب ه رح و تانجهرزوا دق نوناقهد مط حت قو

 هدرضحو رفسو بانا رامزالم یرادعم ی رشع ثكلش دف ناعاڪس ره

 ررگهدنضرع ییراترهشو مسرو مساو یییرالاکشا هلیط مش قفل وب هلرعاصس
 ضرع نوچا كار و ینب رشا تمزالم هن راد كردبا ناي و

 را هیلبا

 ایامرو لفاساو هرندا بلط هل لاعطرعو هراناوا نک اس هدلحم رخاو
 هیلرب و تمزالمهرانلوا ندنس هلوقم 3

 وا را اسد بول وا تک میر امرکصزدک زار و ۳ 1
2 



 هو
 2 هدرال# کا ا ارس رالوا فقا وه هیلع تلودحا مو بولوا هشاطرب

 ةفاک و للم هبلغ یتیدلوا بای رفظ هب راالب هلسداسد و لیح عاونا یارجا
 یراهرتس*تداعكمرب وجا ور هن راراک هلیسار جا لیح فئاطل ادا هدنراروما
 تقد رظن ناعما هن راوطا و عاضوا كن هلع تلود ید هداب و نيغ وا

 دودح ر اسد وخاب ویناح عرق هکلب ویمهعاشا فیجارا ضع: ندفرطر و

 رادقهر هلیمان یملعت رکسع هرزوا هنکترف تداع هرللح بی رق ه هیمالسا

 كما مص حس ردقن ره بول وا دبعب ندلقع كلا زارا ییتروصتکرح
 نالف شما كحهدا لص حول هیس ور سانلانیب هدهسیا ندنلسفتالاح

 هللایبترت لیح هنوکرب نوجا یلودح فیجارا ودشلنا قوس رکسع هتس
 كن رالوقیدنفا سرو كنىرارک اجو هدکدشود هنن دیق هفاخا ین هبلع تلود

 مادقا هنماظن كشبا هلبا هلاوحه دقت مکح بوشل وا لجهنمروصقو وهس

 یاماها يا تایر هتساصتفاتفودنخ و زولیروب نامرف ین وا
 نامرف وما هدلاح رهو هدنابو رولپ روب نامرف

۷ 
 هک نوامه طخ تروص ۶

 ۱ مریبقادص رب زو مب
 هنص وصخ قنس رس مرفنالوا ه دیشب م هيلع تل ود هاب ول هبسور هعفدو

 موم مولعهو روظملصيفلت كکیدلیا عدقن و ضرع همن وام باکرراد

 دانعو رارصا هدقدنلواهدافا هنسیلیا هیس ور یسهدام تیس رس بولوا

 تولطم ییفرییتسب رسكع رڌ هتشپ ند هلج هکیدلاق وا ناب یکیدلبا

 هنسلو د وج و كص وصخ و بودا قافتا هبایدنفا سس رنیغلوا عوام

 هسرزتسوک مدق تابث هدندانع روفسم*یچلیا مالا ةياهن زسهیلیا مات ماقها
 كشیاهروکاک | هسیاردیاروهظ هک ه نره بونلوا هلاوح هربدقت كح د
 نبمآ هیلیا ربخ یتماحنایلاعت هللا رونلوا مادقا هنماظن

۸ ۴ 
 هک تماعزو راج ةمانءاظن تروص ##

 ماظع یارزو یراقدنلوب رومأم هنب راتیعم نوجا یراکلیکب رایالا دعبایف
 قماما هبحر وه ر هلا یعانداوف وداوعراسویسهچفا ضرعندندناح

 یحاص راقوو راکتهدخندن رامت بابرا واعز كغاصسره تالیکب یالا هلیط رش
 راوط الا متسم و دم و راكقا دص رداقهروما تبذم وه ولو هنا رف لاما

 . بحاصو #



fr $ 
 نانلوا ےلست ه ول هيس ورو یعف ر كنتيلسبرسع رق ور دنل وخ د فرنش ناضمر

 هرزوآ ع وة عرش یانعنعیشاتندملوا ی واطم لر اتات م وف یدادز ما تعلق

 یراب ولطم ل رانا" م وق لاح ر هب نبغمل وار وبح هيلع تل ود هدنص وصخ یش لر ماو

 ناما دع ی وجر دنس هلص ا تاه کلا دم رک ناک
 ناتو تیلس راد هنس هشاطراتات یس رم رشغاسیج دهدنروص یقیدل وا

 دیس ور یرالوقیدنفا ساب رییبراهدام یغا رفاه هنسح تر وص هلهج وق جهل وا
 ید روفسم بول وا ییاخندکلنا هلاک وهرک ادم تاعف دلاب هر یتاکرسكنتلود

 تعوصخو لادج نالوا مقاو هدنند نیتلود هنس قلا خیلبشلا دعب هنسیچدا

 هدننعض دا ومنانل وا رکد قحا تراسخو تن عاونا یفیدل وا التم كنيفرط و

 یسهبلغیعیدل وا باب رفظ كنتلود هیسورهدنناح ینه اهنلاةياهن بولوا

 نسج یهروک ذمداوم راصعخ مع نانلوا نیت ندنف رط هلع تل ود هل دسح

 ندنیفرط بول وا هطاصمدقع هن رز وا هم والعم طورشبودا لوبق هلا لوبق

 لکن می واطم كل ود هسوراص وصخ و نکیشغ وا اطعا ودخا را همان دهع

 تلودفرط نکیا روصتم هنس هلقتسم و هقلطم تيسإرم» كم رقهوجولا

 هغ رش عرش كطورش ناملوا دنع وسا هلن اس هع رش راذعاند هبلع

 یغج هبلوا هد هيلع تلود عسو هطاص دفع یراغمكنو وداربا ییتفاطم

 نوا یجا تالاومو هلام نابم ستم اف رک ءان هن راک دليا حرصت

 هرزوا قاوا قباطم هش رش عرشوعوجر ندنسامدا یتلود هیسور
 یدیشل واهداداضر هط ورشوشا

 یچلیا هلغلوا یراغم كاسم ودهع كلياداربا یناطوالام فیلکتان وکو  یدعت

 تعالمو قفرود ردزجام ندلیصع ییساض ركن هيلع ثل ود هد ماو كب

 هلام ید یرال و یدنفا سان رو تردابمهراذتعا تامدتمطسبهدنرابدا و

 هلیناب هتکسو هبسانذبوجاهب رتروص شزاون وقفر هلی هدعاقلثلاب
 یرلاض را هب هلاصم ط ورش میم رزوا هلع تلودەاولندویراتاکساو مازا

 دینی رال وق لاج رت ناو د اضعب بویگا توف هتثدهجرک هدنص وصخ

 هدبایوب كن هلع تل ود هدا را هبلقع لئالد هرز وایرلناسل یدنکو  لاسرا هیچا
 هاها وخرخ وهناتس ود نغددل وار ودعمه وج ول ا لک ن عهدن افکت و ویت روبحم

 یتیشمت نسح هبت رع ندا وا نکم یلاعت هنم هلررےھفتاج و زما هنایکح عاصن
 راکم ولابح مدو زا یسدض اط هر کل بول وا یراروصقهدنیشن هن اسا

 جا



 سم جت

 ن لوصح لئاسو تولوا تاشام ناک كنصلدا یرورض هلغلوا

 ا دل یو تبع هدفا راد نالوا
 هلهجوو یالع كنورولوا یضتنم كن مالا نس هوست كن رابلاطم
 قلعتم هن راراذتعا كن رلیچلیا هلهج و یتیدنل وا نایب هد وراق و هکر ولب هلوا نکم

 یتکحو یلصارو هلی دشا تیفنکرب هلبوشهدفدل وا نو امه عوعزوسر

 ندنراهناسنلا یلوبناحو د هنلواهدافآ هلیفا رطا همهنآ ورسمخ هيا ردنیبسو

 ضرع یدل وا بم ین كتمصم نانلپ وس و یرس و یتقیقح نوسلر وی لاثسنسا
 وا هلبک وشوو كتدمدا هلع تل وددجنعابا یرالوفو روا وامدقت و

 رتمع یلومرکفورکذ بولوا یلوقزسدازآ و یلورومو وام دبع كزەدنفا
 هراقح هع دو هلغلوا ترابع ندن زار اتمدخ ولر يخ هن رانل ود وند وتقادص

 ردق یکیدلیا هطاحام هنازجام عس وهل رل هلع ته نم هد تر وص یغیدلر وب تیامر

 الا داعم ه هيلع تلودو مرداد وهخفرصهداشا ییماقنسا همزال وهدقلل وق

 هندق نوعسالک هع وڏو تلاح كحهر وردک و هشدخر دقهرذ هللا داعم م

 مراخفا هیامرسردمولعم هلاللا وذ هلا غیدلوا ندنرال وقر دبا ادفیمتايح ورع

 كمروتک هلوصح هلتلوهس نس هجا نطل ول هبس ور ردتمدخ هلا تقادص

 دخارفا و هفارطا نوجا كمردروکه اولد قف ور ید یني رات تمر وصقو
 یراقلعتم ندا لا فرط فرط هد هیلعرد موبلاو یراکدر و رارق هتفرص

 ردمهنارک اج موزح هحرک | یرلفدل واهدنسهدارا قعاب"وبق ها عامطاب ورک

 یلاعتهلاءاشنآ هکمردنالومأم هل وش هد هيلع تلود با ومراکم ٌةیاسنکل

 تاریخ لر و لاشه هتساتطا ااا بارا ی و دیک
 مک یدتلودو كالمماظن و يکيدنک هدیا بند یوم هک

 یراراک جاور ثانی راتلو داب وروا هلج لکد ول هيس ورزکلاب ویتیدل واط ونمهرارسا

 ردلکد حاتح هش رعت و ناب هدنرابلاعدزن یغیدلو د وجو هليا هلیح هغایا ندشاب
 هلارع لوط هدنراتهبا و تنطاسر رس یزمدنفا ولتمارک ولتکو شناعتسم بر

 دم دنفا ولتانع ولتل ود بودیانیبم باو ادیلکنب راتها ج فیس و نیکم

 نسیوهط ةمرص نیما هسلیا نما ندادعا رشو قیفرنقفوت هزم هلجو

(IF 
 ۷ یتروصیماسصیت

 #4 ناضمر 9

 1 رام وتید وع ےس ر واسم تک رد قالخ كنه انیتف راخ تر طح
۲ 

REA ETT SEES 

TET ere r 

۹ 



 نا
 یاضتع» و هسلح هدنروص و رشآیاعا كمردتارابتخا هلع تاود

 ردندنابجا و قفل وا بام هلتکر ح و عض و هج ولت وشخ و هست بده روکه ترم
 یڑک | كن رانا جرت یراکدلیا مادخسا هدنراتسدخ كنب راد لود یا

 یراطالتخا هلبا رب اکا وتل ود لاج ر ژک |بول وا ندنرالغ وا یتیعرویمایاهرتلود
 بوریک هن رثات وق هلارخا هوجوو یسهناهب كلبيبط هلیس هسبالم قلوا
 لوبمالساابطا رفاو یقندنس هفاطكنرفاص وصخ ردراکد یلاخندمقیچ

 هن راررسا همام هلا لوخد هنب راهربادبویع بستم هاجر ظاماهدشن ورد |

 ب

 هدعاسم بودنادراب فیلکتر ه هيلع تلود یسارب ندنربسلیا هلغل وا فقاو

 نالواندنرتسنح وهن راذاجرت بععردهسلسوک تنوعر رادقمر وهن وا ۱

 یجدرنا بودا ےلعت فیجارا یالا رب قوب یلصفو یبصا هن رابط كف

 كح هد هعهاس شب دن ندن زود تاناقح لرهر و درب وخاش هدرار یزاقدراو

 ندنراکدلیب نی رالاح كنهر وفسم هفناط ران دشا هل راغ ااقلا هزار لوب دا وع

 | یهروکذم فیجارا ود شمتچ هلوب عوقو هثداحرب هلو وشم ج هل وا هل وش
 هةل والصاو هیرادناهج نوامهدعماس هتفر هتفر بویایا ٿڪ عوض وم

 یلاعت هل معرظن عطف ندنرلکدلبا دا ا هءب رذ هنسسگ كن راشدا یروطو

 روو ا و تکا ایا نیا ك تل ود اس

 رشا كج هل ش د هلی وسر اسونوسل وا یسهدام نیم اا دیس ور یدعش

 تدامنانل وا دار اهدالاب هدک دليا عورشه هرکاذمهلب رالوقهدنسب رب نوسل وا

 تملصم لیهستدرح یخدیرارک اچ و ترداهرارصا بولاهلاییراهعدق |

 یجشاف و یح ویق و بیبط وناج رت فقوتالب مسلیا رادت  هنما زا و هاب اش هدننعص ١
 شهد كجا دژ رج ثاربا ا بولاق ب ورغاح هن رانا یب ر هلو :

 ییسیچلیا هیس ورهدراهر اد یراکدریک یک سابا ی دراروفسم ونیقلترازوس ۱
 0 قرەلۇا چک ندمدآنالفقجهرا و هانفیوصكنوب ابلاغ راشقب ردکتهدوش ||

 ۳ هاک !یزم رابدنفا هکر دبق و یهاوخ رخ ر كن هيلع تل ود ابحم ىدا وا عو“
 ا رردناارجا یتیراتدسفم هحامتهلبارامالک هتخاس و عنصم یلاثءاكنوب و هیلیا
 عع“ كنب رات رطح مدنفا زم یلوولتمارک ولتڪ وش ربخو و
 ا هرز وا یسهدعاق » لڪ عم“ !نم# هلغل وا لصا و دن ران وامه

 ها ا

 *ءدارا دم وا راجا تم الم تروص بودا دور و نوا طح

 ۱ دا رههدلاح یعیدل وا هلو رداکد دسب ند هظح الم كلنا قلعت یره اورم

۲۰ ¥ 



 e نا
 ۱۱ کو رضم هود و هتل تادف همش قهر بج وم نو مهمات

 رو هنن روک بولک یرلکچ هبعاتوف هقیفدهدمادقا و یم دشل زر زر

 .یسیچلیا هیسورو رن دیآ یکیاهک ردیصوصخ نیعضت یسیرندر هداملوا و
 هل بودادع روما مدفا نیدخاو لیصحت كغلابم نال قاب ندنمضل

 ٠ | هلبا ریست یتناجرت هک و یلاسرا رب رقنهاک یرخا دعبةرم هک فثار لیععما
 5 كن رالوق ییمدخ تساب رادعام ندنکی دلیا حا ا ومارباهدننعص هبل اطم

۳1 

 بلط ندنفرط یسیعلبا یناجرت هیسور هدقدلروب هلاحا همهنا زجام هدهع

 عفد هلبا نیل لوق هلک۶ا داربا رازوس هدنراهبنم رارصا ودریصت

 یکج هدا ترشابم هیت بولک رارکت هدنرورمنوکج اقر  یدیشفلوا
 راغم هطورشدلبا یسالرب و هبلکلاب كنيعصل دصت ندنوو ردراکرد

 بولسا هلیس هظح الم لیهست یراتحصمراس هکناب ردلکدرادتخا یتکرح
 هنسهدارا ادا ىج ردن ن سم وا صیص تفو قرهنلوا تیام رەي

 اد یاا هک اس e wg ey تولف
 نوجا یلیهست لراشباهروک هنامزحا زعو لاح و تقو یاضتقا هلغْلواراکشآ
 تقو یاضتقا اضعب و كم ریت وک تفط المو تعالم هاک ہد ەرک اذمیانما
 ورذد هت وا كن ربتل ود یراصن و رولکمزال كفلیوس هحدرسم هرز والاح و

 یهرو م تدام هکردزا و یرلتدامرب هلهح و یکیدلکه نل واه رګ هلا تاعفد"

 داوم هل واضرف رد رشا دعهلیسو هنتلوهس كن رلتحصم هدر وما ةفاک ||
 یب وعص هدراتشک راد هتفلام وسر یتح هدروما زجر خاد وخاب و هد ویسج

 یتسلوا لاحرهب بو دبا فیلکت یت ممر نکیا یرلم وزحم یکج هیلک هلو حو
 .بورسوک هطلغمولردكي هبطاخحنال واهدنراوشراق ورار ول وا رص مهدبلط و مارب | ||

 نانلو یرابطاحم رارداتردق لذ: هنلیصحت كن راما مو هنتاکساومازلا

 ساب ید ندب اس کا ها راهظا تاب توس هلکد یر ةف ةا

 رارول واغرافنددانعبورب دنا هب وص یتکلیهدنروص یکیدلیاروهظ یرلتلاح
 هدنرا هلاکم ومص نک هدلئا وا كنب راتل وداب وروا هلبا هیلعتلود تیفکوب

 ردن رګ و طوبصم هل و یراتعبط رانو وردشلوا عقاوهعفد هج

 هلا یب هطلاغعاونا هرزوا یراتدام نالک هلوا یراح دول هیسور هتشا

 یراترضمنوک ان وک هسفل وا تاع ر هنسهدعاقلثلابهاقمندفرط ور رار ولآ

  eدولت 



 یعحاطامریزو یرکسعرسیناح صراقو یسیلاونوز رطومورض را الاع ||
 رایستو ثعب ورادصا یحدماشلا لیلج نام رف و بش | نیغ وا لاسر | هلمتطاس واشاب

 هل! نانا ند ارا تخ ا ی هیلع تل ود صاصتخا وددرتر اسو هاکنسردشفل وا : ۱ ۱

 مضور ینانهتماقتما و تقادصموسروهزکدهعتند زکفرط هکماداموهبناکم |

 ندنفرط رکذن ز بولا ضرعت هزکیضاراو اکلااعطق هیعارودصزک اج وا
 [|یسلناد وهج فرصهزکت اما و هباج هسیارول وامقا و تراسجهزکر دکت و جاعزا ||"

 هدزکتدوبعو یسار زکشدل وا دهعتم و یییدنل وا هیات هلا راشم نا و

 دبتسءو فرصتم هن وک ههدزکتسوکحتلابا لده اوه دلیا راهظا مدق تاب
 هزکلوانوصمو لالا هفرمو لابلانومأم هلهجول وا هن رک هسا شک هوا
 هبطعیدهناخدجا یناخیوخ و یتجهلوا راک رد هفعاس ندع وامه فرط

 هعشب ندنفیدنلواناب یی ا قااقدو هلداسحا مهباورسخ تعلخ و

 زار | قافتالاب هلب راناخ نا ابر ذآ راس ونس ج د هناخ یلکرا یئاخ سیلفت
 هدقدل وا كم والعم یغیدنل وا نقلت و هیص وت یسلیا ماشهاه هروکشم تامدخ
 لاک ی هناهاش هرخاف تعلخو رت بیج هداهن یمهناک ولم یھب ةیطع

 7 اس هلو ندنو هرکصت دک دلی ا تقا دص تبماق روز هلا عرکتو حظت

 ریاسبولب قتح یکغیدنلوا لوبق هباقحاو لالظتساهدغنا و دخ یا وتلادع |

 نالعا و هعاشا یمهارابرهش قافشا محارم ندا ح ونس ه دن رلتح ران اج

 ۳ هلرب راستجاهرا وطااضر فالخ هلا عابناهرارمشا یاوغا و هیناسفن سجا وه و
 ِ هلا یناخ سیلفت ودیک ات ییرلیااقتنا ندکمردت ادانجا لاماب نیراتکل مو لیا
 0 تردابمهبافا یزک دهعت یاضتتم لردیاتیامرهقافتا ویافوسارهریاخاب ||

 یاضتتاور رګ یکص وصخ وروما د ههیلاراشمر زویرکسعرسصراقو ۱
 هدننای كلا تیامر هنمزاولهناعتساوهناما هسیاردا باحاییهلاحو تقو || "

#۶ ۰ 
 6 نالوا هترادص ماتمكن دنفا سر دز

 و ردسروص كن ۷ رفت هیعطقر

 یراطرش كن هطاصم نالوا دععنم هعفدو هدنسول هیسور هلا هلع تل ود 1 و

 ۱ تونم هزکد هط ورش نال وادقعنم هدن را رج هقناس رافسا هل بس ردق واضق كح 11 ۲

 یتیدلوا راروذح هصنالجآلرکح والجام رک هدننعک كنسب رره مرجال ||
 ارحا یرببصعت كنهروک ذم ط ورش هاو دیک هنارب تول وا راکشاورهاظ 1

 دهعدلراطرشنالف هبش ندنف رط ول هيس ور تونل وا اشازونهید یراسععب و



 ّ / . دمفدوب رحم ات دنفیدنلواراما ندنفرط مس ا 00 ۱

 | لیلی یک دا تا رک لعرد ودهبلا راشم قیاس رکسع مس

 1 کذب شرع هم هنا راک دنوادخ يلع هشعهدن رارب رقنلز کر هرامدآ و كنس و كناخ دچاا

 3 | مما هک هن ره وزککیدلي ادع ترحاشرادمشعواطموداشاو تیدوبعو

 | یافتالابملباناخ یا یاخ سلف وزککج هعاروصقهدنمدخ هسارول وا

 م وامه تاغ رشتو زککح هدیاذاشا نعام قلناشفناح هدع واه روغا

 یلکرا هبلایموم یناخ سیلفتهدناواو شف وا ربطست وح رد رکن وازدنار

 3 | هن راد رهمنهلالجا یلاعت هل مادااشاب نایلصمرب زویسیلا و ردلج الاح یچ د كناخ

 | هم هب اکو لم هابتشا رهش اکر دهی دیک وک ازربمیسهدنسد و ندنر دقت ةف ارم

 ل وبق ییمص کل هد م لاد ردهدنم وهفم تولک یلاصصرعو هعدرض

 همه رادجا ناش ناسا ناتسا كناعارذآ ناناخریاسو اخ یوخوكنسو
 ۹هناهاشداب هدارا و رماداقنمهتفا اا ودنکو یزک هطبارو صالخاینورد

 | ییدلیا نام یز کج هدناتمذ یارباندکل رب هکفرطاک اوندم رکدنز بوا وا

 دم ام تلدعم بابتعواطم قرهلوا داؤفلا دخ و هراح هللا رازس ندنهج

 اهلا یوم ناخ یوتح یتا تنکم لذ 4 هرورم"یعاسزاراو تعرس
 رعشع یهدعاسم هنمارم هلناسحا مهنارادجات تا وم تاش ا

 ۷ ۱ لرد هدر دع نیس ره ال الا سف قنس هلا یموم ناشنتقادص ناخ س

 ا قو مرا قاتا راد ن دق ر ك ل دلانا دا6 وا هل وکع ناور

 || یسود تیاهنو تب وط صولخ هعاظع یارزو هدنرادحرس مورضراو
 | | س ورب تاو تو

 1 مردم وا هدهاشملا ورا تااحر تد هد وبع باد آف لاح ەر کصذدکدلبا راهظا
 | تقارعهدن نابمنازر ,اناناخوراکرد مهنارواد داقعا هکلعف و لوقندلجا
 3 روح كماقا لغو رادومن و حضاو هد :ونابهدزنكتافکو لقعوتلاصاو
 1 بت رم دنلب هه باشت ا نزا دعبو فاعسا نب رق هدمه اک ولم روتلا ضأاف

 ا كناتوربتیالعا ېچ دهعف دو هژرب هدع اسم هکف رشت هلرف رشم هنا راک دن وادخ

 1 اکسس هرزوا قلوا م وام هبطع ندمهناهاشهنیفد فراوع ةن زخ هدننمص
 0 | هزورملآ ئافروعت ندهنارواد هصاخ علخ و هنسح فکس ددع كم یکیا

 | بب بو لا رادناهج ناسحا و تبانع تس#ا ثرومتعلخ بو و هتخود
 س س س تب



e 
 ۱ تبار مس تلمو هد او هام سر

 دنکووسقالح دیس هد ز الت دسفموم ول زوکر م هدنس هد ر تراطف نکیش وا

 هلبس هبعاد قلرادفرط هکب د درک فرصتم یغاعتسناباب اقاس هنداهم و
 كن دیدشدیعو ( اهظسانم هللا نعل همان دنتفلا )و رییس رکسع هن رزوا ناب

 رادنا هداف شما لادا و راجا ءدهع ضقن هلبا هظحالم مع یی هک
 راهظا نداشابرع یفوتم قبسا یسیلاو هرصبو دادغب رظن عطق ندنکیدلیا

 هربط او طیلست ههرصب قداض یشادنرف هدنض رش هم وقوم تع
 لافعا هلا هساسد و هعدخ عاونا اشا قطصم رزو الخ كناشاب رگ و

 یسوامتل یبرالام لدم تما ردقو و السا ههرصب ردن هليا هلیحو

 راکه لیح داشاب نطصم ظفاحو اجا هننهظع رازوا ند وغ یرارذ

 ه ورک ی هوعبمدونح وارز و بتم هنت عم بونادلا هنن روز و بیرف كرون نه
 بولیایدصت هن وک ان وک تاداسف ہذا ا تینعغ یتصرف لیصاات لنک و وهداعا

 ریشعت ےہ لا ک اح یتموصخ یاعدم مطق كروب رم راعش تنعلمدعإ اف

 مرا وماکحاتعب رک زا و تللاع راطقا هر هلا وح هري ەد ودع

 داد غب ورو زرهش م هيلع تلود شورخایرد شویج یل اعت هللاب انیعتسم

 هلثلاب هلم اع.هلر رڪ“ و ےف كن هیناربا عاقصاو دالبنالوا میانه رکدنز و

 ندلحا یکیدلیا قلعت مهناهاش عطا دارا کشک یدو رو مه لبو

 نکیمر زویسلاو مورضرا اهاسندنفیدل وایضتتمو مهم یصنرکسع رسرب
 هر ودنکو نیعترال اسهبس 4 یلاوخوا هل رلجا یلاعت هللا مادا اشاب یلک

 هن هصصاخحت زونه كن راناخ ناحاب رذآ هدعاطم ناهج نامرف نالبزاب |

 لاك رنا هدرخا لوا هل دسح قمانوادوهشم یراع را راتشفر رراذ |

 راب وتکم هناناخ نالوا نیعت باصصا ن دراما بوغا موجه هنب راتکلعو ||
 راک وردو مد لدن E هلا مرکدنز و ربطست

 ۱ تاقا هل

 داف ۶ ءراذک تعاطا و تدعابندنوادع واضعب تر وص تئارا هفرطو و ۱

 نر ار رر و ندر وک نرارارضا ور دکتراهنزو راهنز هدر دقنیرلکدلیاتع راسم هم هینسا

 ید 2ل 3: ! نییلنهروک ذم یااقدو نیقلت د و هم رص وت یسلنا تدیاحت | |

 لیکو و نظعا ر دص ی د هناخ یلکر ا یناځ سیلفت واکس نیس هملایم ومناخ تی

raman : 



 و $ ٤

 , ۶ یتروصیاعنامرفنالیزاب هناخناور

 رونم هللاتسایکو شوهراوناوتیاردو مهفءاوضا ییولقوءدنفا عیباصم

 امو اهبفاو رکیلاهیمرح راک اةیرقلک فانلعج تالذکو )هکر دلکد نخ هرانلوا
 .یزاحمو قیقحكموقوهدلب رب ره هصساضتقم یم رک مظن(هسفنابالانو راه

 8 یربدن و یارتسد اسمك ریه و ریت*ررب ردق هضیف یییرفمصت و تموکحثم زا

 تروص یرلکدلیارابتخا ارشو اریخهدنرارا وطا وعاضوا د كران ا بولیق

 ردشک هلوا عجار هنب رموق و سفن یتا زام و تافاکم كدب و كي
 | هلتدمدناهیلعتلودهدننامزهاشر دان هکر دل وادصقمنددا رب | یی هر وک ذم هم دقم

 رادح نانل وا دهم و نسا هلا رلقع ردت یراتسد هد نارا لاها

 | | ورندنوک یتیدنلوا ذاا نصح زجاحونیتمدس هلاتق و برحنابرجاضق

 موسریاشاوتوفص و صولخ راهظاندناح و هدن راقح نار | روشک ناکس

 3 بوی اروهظ نابسچان عض و وم رس نایب ودهع "یفانیریغندتقفاوم ویتهیکب

 | | نیمأت كمع راج وراوزو جاجندیا باهذ و بایا هم هسور كلام لخاد

 | || لاما كناو یناقفا ناخدازا تح بویفل واتوف هقیقدهدن رلاحهافر ولاب

 ۱۷۱ مایق هراکب و كنجر اوندانقا هدروک ذم,یاکلاتنطلس كلمو ناراکسوه

 تادح رس قصالمەلایرب رګ رادغاک هندناج م هیلعتلودهدناوا یراکدلیا

 قوس دف کشف هددنعص ی رل و طض كعاَم و عالقنانلو مهروصنم

 بویلروک بسانماضریوربا كیرح ةیاعر هناعب وهدهاعمهدن رکدلیافیرعآو
 ناریاحالصو لص فلاح ورشن هلع صا وا هعارک یارما وماظع یارزو

 | قوتح قرنلوا هیبت یرطاافتا ندیاکنرا یضرعتهدحاوربش ندنغاربط
 | 4 هده ةلاحا وادب وه و رهاظ یتیدنلوا تاعام هدر هح رد 4 4 یرا و عمه

 أ نالوا یلوتسم هلبا یهاش “هرونم تلاکو یاعداهمحت قارعوسرافتلابا
 ۳ اعط ندن رافرط مارل ارفظ رک اسعوماخت یالک و یعدهنفرطناخ رک دنژ

 ه یرادناهجو تنطلس كنروا هقشب ندنکیدطنا تقبسیئآرباراسخ ور رض رب

 رو نم لیکو هدنعوقو عورقم نمایم نوا سولج قاقعسالاو ثرالاب
 ۱ ۷ ۱ 4. |مظع تفالخ تا و تک بولیروک ارس هم هبا رواد باصزف مش باطخ

 هلم هنا ورمسخل ام تاقتلا لاثمب لاث۰ رعشم یتعاس مهنارواددوفتم ارکدوعق
1 

 ۰ 4 ەنسودنک و



۰۰ 6,۲۰ 

 ندنانعو تورم ندندناج دینا تکوش یوقتلود هنفرط ناخ غ رک لاو ||
 هح الص و ص نابن مده دوخ دوخ نکیالکد شا ثودحروط یرپض |(

 تهبا و تيج هلص وح یر دابم هن وادع زار هلباالیتسا هه رصب ردن وتراسچ

 كن هلع تلود ادج مادمسف بويل وا ندایاضق رول وا هدیجنک هتتطلس
 نایع ورهاظ ناشخرد باتفآدننام یغيدلوا یزعهدماعتاذخ اندراوس وب

 هلرب زر وک نس هدام تلاع جا راتو تخان و للثمیکیدل با باکت را كهبلا یوم لیک و و |[

 یور ا كىر ندیهاشنهش فرط هدننعط م وح همسر طق ر ام ترصن رک اس ||

 د ه هم وا یهتنم هناهفصا هلبا یراب فطل هسلکمزال یلوا عقا وتراشا
 ج اوقلوانا ر وو بارخهلبابقانم ے م بیاتک بالبسنایرجناویآثالم |

 تج رو تقفش هيام عودوم هدهنارواد تام یمدق تاذ نکیا نایاغو ||

 یر هشدداحاو نابلوا یسهقالعو لخدم ا لیقتنادد و |

 كتهوامدكنسكندحومو افعضو ارتفو اص و العو تاداسردقو نالوا _
 لدهتفوو بویمروک اور یب رادال وا و لابع یسونامناخبیرحت و ارعا 1

 هدقلا را بوکچ هب دا ےلکر زی ز واجن یاب لک هابتنا هناخ مرک تو ؟سرابتخا

 هن رکف بانتجا ندنرزو كلو دىرانات كمع اید نجس زا

 هرایدوراد باهتاو راک و هلتاقم كلج هلک هعوفو ن زا ذعب و یتیدل وا تبع

 یرازوا بول وارادیدب ساشلا دنع ولوسرلا و هللا دنع کو دنا هيلا یه وم بوس
 تلدعم تمذ رارج رکشلقوسوسب وس هن رزوا ندلجا ینیدل وا مجار < |
 قلتسود هکمادام یرلیناخب امتلاصابانجو یبدلک مزاله یراب زهش |

 تاود داتعا اغو دانجا هن راتالوولیارل.هرتسوک مدقتابهدصالخا و ||

 فالخرک او ییدلوا هاورسح یاضر هنت اصا ترمضم ردقه رذ ند هیلع ا

 تا شاع ههللا یوم لیکو ید ندنرافرط هدنص وصخ ده۶ صش لومأم ۱

 للنعد و ه راح هلا یهاشدان ی وزواج هە هسورح كلام د ودح و

 هلا ارجا ییتیرومأم هیلاراشم رکسعرس تقواوا هسیا رولک مزالقلوبعوقو ||

 یکمدنااضتقا تاک هروهظ هشهدمتایفکنالواروتسهدردق هدر یارو |

 هلسا ےھننالوا عفان هم راترخآو ایندهدقدلرویب یرموسمقیاتحمولعم

 دن العا ور رک ةه راسم وتلا ههبلا راشم ر زو یش یر لا دارا واس

 دابناشخ ردوعمالدیعس تګ بکوک هشیمه قاب ردلومأم یرامروبتم
at nt 3 تدا 
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 وهنب رب الوورامضاودصقءوسهوج ول نماهجو هنا ربا لاها یامظع و معلقات||  .

 دیک الا ىلع ديك أت هننارمضح ماظعیارز ونانلوا صیصخترکسعسم

E یراترضح هیلاراشهربزو یرکسعرس ص راق هقشب ندنغیدنل وانیقلت و هیص وت 

 یراساج تاس تنادتاذ ردشغ وا راعشا و هداذآ هراودنک یسمالنالودع : ١

 زار هناکر الادلهیلع تلو دو رن دن وک یراقدل وادعاق هنا وررطق *یرادهکح - ۱
 تیورودشر یرلتدوموقلتسود نالوارادید و تقادص و توفصیرلکذتا || .
 بکترم هدابوبكناخع رک لیکو بولوا تحح و لدهن راتاردولقعو || .

 دهن یسدام ناما لها قاق تساو یسو ناو دهع تش یمیدلوا

 مچ یلابقارصق ساردنا كنسودنک هدنس هجان هکلبو هکلک ودر اناق

 كنرادناهجهانب ترصن هاپس مالعالاحرهب بویلوا هابتشا هدننج هلوا || .

 كناخ رک یشاتندقلوا مزاتسم یب ربمدن كران دا هلباقمیتکر حە هبنارباكلام || .

 یساضر كن رابانجر دمت ره هنس هبصق یراشتخا ف هعصا هلا هبلع تل ود ۳

 رب لاعت هللاذاعم هدنرلاتا یلاعتشا بورح شنا هدهسیا نیت یییدلوا

 ا ات تایر و واخ هلی یال وا هدما
 ندنتفاوم هلبا هبلایموم لیکو هدیهانیتفالخ ر ولا ضثافر وضح هدننعض هاقو

 یرهاظنیفلوا مزلایراتردابم هنن دیه كیابسا كج هديا قیقحت ینیراتمذ هی ربت
 | || اخ رک لیکو و یرات وط صولخ ه یهاشنهشناکرالادلخت نامد ود ینطابو
 ا ۱ ینتدلوا و الا لش یرترفانم ند هعنشراوطا ییدنآباکترا
 | ریس یی رمدآ قداصو دعم هن رترضح هللا راشم کک رس هدنروص

 1 4 یراب رهشدوف ورفظدونج و تا رایربادتندیااضتقاهلرب داحا هطبار قیلو و

 ۱۱ مودنروتمه ةتساطعا ندناور یاکلا هایساهبكنسهلوقم ر اخدنالوایم وزب

 | یاضتقا نمای یاضر لاصحتاء ردیاتقدوماقها هبارجای یتهجکی و قفاوت
 ۲۱ ررعتبولسا تصلاضتبوتکمهلیل ومًأمیرام روی تنم لج لذا یناتستیک
 | اکربتهدننعص یرارطاخ لاوس هرزوا یموهف ( اواحتاوداهتو)

 ۱ ۱ روشک كنقا وخ یارک ونیطالسیامظع ردشغلف ی راربع«تداعس*یدانیادهم ید

 3 تولواهدنس ه اشیرلع دخ تداعس رح هدر ارسیرات الوو عالقو تکلع و

 < لیکو #
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 لامه یا تافتلانو امهم ا نانلار ادص اولا یی ا
IE:ندنن ودح هعفوو یدنفا یهود نن را یلعمناود ناکحاوخ نوحا ۱  

 ةنفيدلوا شنوا نیت هراس هغر هروا ك واس دوس لول و
 هلکعا هفداصم ههم وق رم ةهثداح ید وړو هزا رش كهبلا یمومریفس ءان

 دن دی تاقام الت دمع زودرکصفذکد دا ت وادع واضشب راه ۱

 نالوا یری ریکر هکلب یرکف عفدندنرزوا تس هصیقن دهع ضقن بوش ود

 یکیدلیادع هصاح بیس و یاکتشا نداشاب رع هلنا یسهظحالماشا مار

 هان دعم هدس هلبس هضد رع هعطق یکیا نجس یینابهدامساسا یجاق ر

 نیدح ولا نب درج هرزوا دادو لدع یاضعتقم بولک یم دآ ص وص#

 ندنغیدنلوا دع تعەشو لدع تادا قانمنفروهظ وامد ڭكفسو اصع قش

 رشن هلیلج ماکحاهرندبا باعا نعصتم یتفاعسا كتناسق وهدعاسم هنما رم

 هدننعص یسه ولطم اصمت يشم هيلا یم وم لیکو و بي داتیربضم و ثاعبا و

 ندا لا هباخ قداصییدردنوکهب هرمصب ندیناحرب هنن و رییس رفسهدا دغب

 یموملیکو جد هیلعتلودو دیک ات یس لا قییضت ی همصب ولاسرا را رخ
 هرصباه زت ندس وفن فالتا ولج هتقیقح ییادقاهدن راهظا قلتس ود كهملا

 اليسا هبهرمصب بیرقترب ندنکیدلبا فرقو یرکاسعبت مهندادما

 تناندراغعو عرش فالخ كنافعض وا رتف و كل اهاوراشدوحوم هدن ورد و

 یدهع ضمن كهبلا یم وم لیک و دعباعف ود ورو ی ربخیرلکدننا تراغیتیرالام
 عفد كنعصخ وروذعم هدیابوب هيلع تلودبویلاقههبش هدنکیدلبا باکترا

 یاواتفددعتم نالی رب وندرونا عرش ل,فندنغیدل وار وج هدنرعا یررمض
 هریصبءات دنفیهلوآررفمنویامه رفس هن رز والا رک دن کک
 ناهاش نامرکو اشاب هلادبع مرکمربزو نالوا یسیلاو دادغبالاح هن رزوا

 یجدهندناح نمراقواشاب نسحولتزع مرکمرزو یسیلاو روزرهش هن رلفرط
 نییعترکسع رسی ا رضحا شاب یلع نکیولت زعم ر کم ریز و سهیلا و مورمض را الاح
 راست لب راع منا *هرف ورک اسعهرللند ااضتفا یجدماضعیارزو راسو

 هر نالوا ی هخ كنهباقعرارقلا یدمرستنطلس تابلت ر و بول وآ

 بیدأت ل راندا ضرعت هب یهاشداب ر علق وليا هلاداګا وقافتاهدنابوب هلکنا و 1

 تا راهظاندتن واعم ههبلا یموم لیک وبول وار وضخ هن رلاعشوک دا
 ناناخ نیلباتعواطمو صولخراهظا هبهناورسخفرشلا حا وفرط و |



 < هو
 ۱ لاک ندینستنطلس بئاح یرما یس اق وند رتغت هض رام كن هن دام ولس

 1 کت داد ره اقرا داچا رات هاش توی وطربتعم ویع مدل اتفد و ماعا
 |ماظن هزارشماصفنا و ماکحددص ولالتخا و شروشنالوبع وق و هد هينا ر اراطقا

 ادح رس والک و وارز وكفرط ور هدنرلاتنا لاتقو بورحندنا ثدح ونوکت هلیببس

 یتسودموسر ینانم هب هموق رم یلاوح ندنرابناجینارتقارفظرک اسع ونانیشن
 هروصتم تادح سبوبلوا سوح ودوهشم یتیباصاررض ودنزکر دقهرذ

 بصئروشنم كمارک یالک وو ماخف تالو نیعتهوبوصنم هنس هظفاحم
 تالا ومینانم صوصخ نانلوادیک اتو دیصوت اد اهدنر رهكن راو

 یس هدام تدعابم ,بانتجاندننودحز واح نخ ولج ه هين اراد ودح ت بح و

 مورض راو ص راق یلابا نآ وریرلفدل وا فر صتم كن راباصت تمرکم بانج بو وا
 || قاراوصمه و قلوشموقا ذهانمو یلاءان هنغردل وا قص الم وراح هل رادح رس

 یرکسع كرا لوا هنب رتوکح ور و یعیدنل وا تیاعر هلهجوت هنقوتح
 | یدوم یرطاخراربغانوسروط هلیوش یلاربا ترمضمومرس ندنسهنکسو

 تا ا
 ةسورخ كلم "یطارا بوبللا توف هقبقد هدناع و دهع طئارش ةظفاح

 ولردرههدنراقحنارباراحن و راوزوحاسحندیا باهذ و با هب یرادجات
 لکو نارباهدلاحیددل وا راک د و فورصم یس هلماش تنابص وهلم کت لادع

 كناشاب رع یفوتمقبسا یسیلا ودادغب هما یبسیتی را وجهزا رشناخ مع رکدنز
 صالخا فلاح ندهبلاراشم یافوتمو راهظاثل ریکلد ندنعاض وا ضعب

 هب یراب رهشرابرد یتبفیک یجدهسلوا شعا روهظیارباوراتروطرب نباح
 نکیا مهاومزلا مالعا وهدافا هد ما یادتا هعساضتتم لود نب رید*هدعاق

 یشادنرفنزسکع | رابتعا ما *هلاما هن ریداو هلسا مو هناکم اعطق

 | هلفغلا ىلع هلباهرفاورک اسع یناضتیفش وناحلع ر ظن ندنسابرقا وناخقداص

 راشع و یرقو تابصق یراکدلیا فداصتو طیلست هی راتلایاهصب ودادغب
 تردابم هقاقرتسا و یسیدم تماناوسن و لافطا و تراغ ین رللام كلئابق و
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 هرمصاح یتسهعلقهصبناخ قداصرو نم وراسخلاصدافرطفرط ردا

 | تک بویایا راهظا ییسانعم ( ظا یدابلا و)رادتا هبرضیفانک او فارطاو

 ۱ || نعضس ییرابخا یهاشنهش سو آ«تکو ش سولج هب یناتسروشکت علام
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 یسهلسا رم وا ق ترم تنش هلج انا ناب ندنفرط یدنفا 1

 عرشد رج هبلع تلودو هنلوا بست هنفرط یناخ مع رق وافتک | هلم اطعا ۽

 فرش ناشن هند ناخ ندیهاشداب فرطنوحا قلو تشاطمهش رش

 لا اشدا ا حاورو هبطخهددایعاو هعجو یساطعا تاش رشتو

 ندنفرط یعرش ماکحكن هيلع تلود هنتاضقع رفو بول وانونعم هلی ناقع
 رلهلوا تسبرس لالقتسالاب هدنرل هراسروما راناتیربغ ندکلرب و هلسارم

 هد رابصن و لزع كنار مضح ناناخ هرزوا داتعمد وصقم ندنزسعت فد رش ناشنف

 هاشداب ههساضتتمارغتعب رش بویلوا یناشیلاع تارب هیج وت نالک هژیزان

 | هلبتهج قلوان دحولا ماماو نیلسلاءا_ظع ا ةنلخ ىراترضح مالسا
 نده ریکنجبا تعاراتاتموق هدننعض هلازا و عفدینروذحم نیتفیلخ عاقجا

 ناناخرعشم یفوط یناطاسنذا هنیصذ كناخ یرلکح دلی اراشخا و باصنا

 ندیهاشداب ناونعتفطالمناشن یج هل زاب باقل ا قی ال هن راناش كننارمضح

 ردااعدتسا ساطع ا هع و هعطق ر ند هيلع تل ود فر ط هل اب یتیدل وا ترابع

 ¥ ردیسهدامروک ا

 كنسهدام یسارسا ناتسج روک روطسمو ررح درا

 . نالوا هدسان یدابالوانده راح بولوا ییارطضانارک رابه هیلعتلود

 ندنريلاعدادع وشارف لحاد كس رایضعب و تیارسچ دهن راربسا روت

 بجوتسم ینفرطتیماظن ویکلمللخنوک انوکو مزاتسم ینیزواحتهرادودعم |
 ییسلوا بارطضالبقث لج رهظم كن هیلعتل ودنوحماروما هلوقم و بول وا

 هيلع تل ود هلغل وا ندنوفص و تالاومیاضتم یک هلن اروم یل ود هبسور

 یمارسا ناتسج روکو شا هکر دبا سالا هناتس ود و هناصلاخند هيس ور تلود
 هن رزوآ هدنروص یتبدغل وا هطاماو لیرت ندرا همانش دصت یس هدام

 اهلاح یلعهرکصندندورو كنچلنا لوي كرك وهدانناوب لر بویلراو
 هنلواضاعاولرت

#۶ ۳ > 
iر رگ هناخ یلعنسح ناخ ناور  

 4 ردنروصبوتکمنانلوا لاس راو

 نارا لاها هارار مسالا ید اهب اء تل ودهدننام > لاح ها ردا موج

 طارش وزب ندنيطنتو 7 0 نان وا دیه و سیم هد
r 
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 حرش ییداوم صع) این یه هدهاعم هجران ۴

 هک ر وص ربرقت نالیر و + هبسور هدننعع حاضباو

 هطباردقع ندنفرط یتلود هبسور ها رارلا ماد هيلع تلود مدقا ندنو
 هدلح مان هجران كج وک هل راف رعمراصح ممنالوارومأم ه هکرابذطاصم
 1 هدهدامیهج واح ردنم هد همانه دصت ند هخاصم ط ورشنانل وا قبس و مس

 طب هدنراقح راتات فلاوط هدنتیسب رس م رق نانلوا ناب و جم رصن

 نیلم اماما مالسا هاشدابقحا بولبت وط رتعم و ی مم طورشیرلکدلیادیهمت و

 "لر هیمروتکللخ هنر هیکلمروما رانات موق هلبتهج قلوا نیدحولا ةفیلخو
 هیمالسا تعب رش هنقح یراترضح هبلاراشم هاشداب یی رلهبهذم روما

 ییر هیبهذم روما نکل بولوا دیتءو روطسم وید رلهدیا ظنت ههساضتق»
 نییلن و عی وت یرلکجهدیا مظت و قیبطت هب هبغالسا تعب رش هلهحو هن

 باصصا شعب نالوادص«هداسفا و دی رایاد ننس نتلود یشان ندقماغل وا

 || قاقشو تدو رب یاقلا هنن نیتلود هلیذاضتا هتشررس یصوصخ و قاضن و ضارغا
 || نت ودلانب هلبسح هعونتم تالدت هتشب ندنشدلوا یهیدب یرلکحهدنا

 || هجساضتقمارغ تعب مش ویعفدكضر اوعورلتروصنالوا لقح یعوقودبابوب
 یی و جو ت كن هم وق رم "هدامهدننعص یعافدنا كن روذح نیتفیلخ عاقحا

 هکر ول وا لیصفت وح رشهلهج و وش روب نم ص وصخءان هنفیدل وا یضتقم و مهم
 یرلتکلع ودنکو هدن را هیجر اخ رومارانات لئابق هله اب نط وتم هدنفرط نابوق و مرق
 یرلکجهدیاراتخاو بصت نده رکنجباقعا تولوا یا اداس دن ام

 | تلودهنراهیکلمروماورل هیلواهدنتهوکحتعلرخآبول وا موکح هلبراناخ
 فا وط هل ابو هيغل وا هلځادم ول رد ر ندنفرط هبس ورتل ود كلذ کو ندننناح هيلع

 بویلوا ندبناجا یتاخ عرق قجهنلوا بصن هلبرا رابتخاو باتا كراتات
 مداخهدن راک دليا بان ایناخ ر قافتالاب یموق راتاو هلواندهب ریکنج "هلسلس

 . یاضتقرب هن راترضحناقع لاهاشداب نال وا نیلسما ماما و نیش مثلا نیما
 لیلعت هنوک رب ید یرلترمضح نیس | ناطاس واهنا و ضرعیمظ تفالخ

 یتافب رشتو اطعا یهانیتفالخ فیرش ناشن بقعرد نب زرسکعا قیوعتو
 هددیاعم ودجاسم فک مقاوهدنسهطخ مرفدرادیعو هدر هعچ و هیلیا لاسرا
 [ماکحا یارجاهد هموق م هطخ قرهلوا هلبا نافع لآ "مان مان هکسح اور و هبطخ
 رکسعیضاق ند هيلع ةناتسآ بولوا ندنسال۶ عرق تاضق كجمهدیا هیعرش

 7 ¢ یدنفا 3



 چواهرزوا كلريو ها هسک كيرمشب هنسرهب هلبا طیسفت وا هیلعتلود |
 رد شعا دهعت ین هدأت ها هسیک كيبشبنوا ه ول هبسور هدنفرظ هنس

 كنهءاتدهع نانل وا رکذ هکر دیس ديل تع رس كتب راهطازکد قآ یسیهنکیا

 هدندمیآ جوا كنس اعود دیسورنانلو هد رک دقآهدنس هدام یک د نوا

 یسعاتک رخ مدا نار هب رع نکع هد هنا طور یا ۲

 ردشلنا دهعنیتلود هیسور

 ۱ هکر دینیعصت هب رح فراصع یسیر ندهدام یکاروک ذم هدهماندهع ةمتاخ ِ



RSE 
 لا ب

 ی یر

 | یدیهت یدوهعو دوقع كنهکرابم ٌهحاصم نانلوادقعو هیلیا ریست و ثعب

 اهیلاراشم یهاشداب هیسور كرکو ندم هاورسخ نوبامه فرط رک
 هفوجامور هنوقوزپ یلاشرامدلف هیسور تلودو ممظعاردص ندنفرط
 هلج كن هدبّوم هخاص» نالوا روطسم هدهماندهع هلغغ وا هلاحا و ی وفت

 دلف و رظعا ردص یک شل وادقع هدنرههحا وم وروضح نیا یرلهدام

 هصساضتنمهلماک تصخرنالیرب وهراودنک ندنرفرط نیت ودندنراناحلاشرام
 دقع هدنموهفهداوموبشا بودا قیدصت هلب راغاخ واضما یهروک ذم داوم

 هنفالخ بونا واارجا هلتقد و یع م رییغت الب واب وق رل هدام نانل وادع وو دبه و
 ىنعملا قباطم هسبو هلردتا د هدحاو درف توغل وا لع هنسن ر الصا

 یدنس كممظعاردص بونلوا قردصتورب رقت هل راغاخ واضمایرلتروص
 ندنراب اج نېتل ود هلیناسل نایلطا و هيس ور یدنس تالا څه رام دلف هلن اسل نایلطا ویکرت
 مدیلع تلودو ندنرافرط راصخ رم د راهمانتصخر نالی ربو هراودنک
 | نوکشب هرکصندنساضما لدا ومو لاصیا هلاشرامدلف هرزوا قلواندنناح
 كےہظعا ردص بونلوا هلدابم ځد هدلقا تدم هسارولوا لباقدوخاب و

 راه دیا ذخ |یتیرادنسكف و جام ور هت وق لاش رامدلف هدنآ ی راک دتا جاست یتتادنس

  هناح و
 | عفار حالصو حص نانلوا دیهتو دیدحت هرزوا هموقمدا ومدعباعف یدعا
 داتعم تقادصنا رابرهشُذم رک هی بولت وط رتعموررقم حافکلاوبرطا

 قیدصت اماعو قاثسو دهع هرزوا داتعاافو نارادحا ةع رم *هدعاقو

 كحالص ومص و هند ويو طو رش كدا ومزکسیمرکینانل وارکذ رک هکر ردیا
 ررح هدمن واه ناشننانلوا اطعاهعطق یکیارکید رکو هند وهه وقئاوم

 ځښدندینا وا هکمادام بونلوا تیاعر لاک هن راط ورش كنيتدامروطسمو
 و عضو هنفالخ اداوم نانلوا قردصتودبأت ندنفرط یرلصخ مم

 . ندزف اصنا تفصن فالخاو ندزم هناهاشدا نواه فرط هبل وار داص

 اموعو ما رتحالایوذءا مماوماشنحالا بحاص نا ریمریمو ماقام یالکو و
 ندمادخ فا وط قال وآبایف رش هل از د وبع هلم اب وزعاسترا ترصنرک اسع

 هيلا تکر ح و عض وقلعتم هنف الخد رفرب

 تم

 ¢ هنا ۶
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 ءاصما ویا بودا هرباح هل ضفاحصیز وا 13 1 هيس ور نالواهدع رف

 یی رایصح نورلف كره ردن وک رامدا رّقعم هدنفرظ یآ ییا ندح رات

eeلوبقړستو میلست هلارلارعص نانلوا څ رصت  

 | رکذلارام هدنفرظ یا يکيا ندننوک یرلتاق الق یلمدآ دمع وبشاو لهدا

 | نک ر یدک وااشنا همانتهخ وبا نام یه اور
 ایک بول وار دن ماتخ ح ورشم "هدامهدلقا تدم اق و هدندميآترد

 | لاشرامدلفو هنناج مظعاردص یتفیدنلوا لیمکت یراترومآمو هنلواارجا
 ردنا زاخر اا و

 ٭ هدامیدبیمرکی #۲
 دمت هژیادیک اتهدایز نم ودلا نہر یتا اصم و تالاومو ینهکر ابم جاسم و

 دل اصم وبا هدنامبم قح هنل وا تفوت هلساضر نفرط دیک هب وش و

 یکیاوریبست و ثعدرایچلنا لوب هداعلاقوفهلارا همان دصت اش دصت ی هریخ
 كمهبلعتل ود تونل وا هل اقم هلا ههد اشتم “هلم اعم هد د ول ح 2 ربیلیا ۱

 | نانلوا تباعر هدنرتحیرایچلءا كنتلود اب وروا نالوا ربتعم هدایز هدندنع

 قلواناحتوفص تلالدبونلق 2 داملا یوم هرزواداتعمےسر

 هنل وا لاسرا اباده قبال هن رتل ود ناش هل تطاس واهلا یوم نایچیاهرزوا

 ¢ هدامیح زکسیمرکب

 باتکلا سی رودجا یعسر یعیقوتاما یوم یرلصخ رم مهیلع تلود
 | تقح نر جرپ یلارنج اتنوغلكنهيسور تلود وام دحج ماد بینم ےھاربا

 هرکصندقدنل وااضما یرلهدامكنهدب ؤۇم هطاصموبشا ندنرافرطربللاب هبقاوع |

 ولتسلکارع وار هلبلاصیایتاه ښت كنلاش رام دلف كىتلودەبسورو مظعاردص

 قفل وا عنم هناصخ ؟هلماعمول ردرهدنرهنابمنیناجرک اسعقا و هدراربرتاس و
 زکدهرقوزکد قا ندن ران اج لاش رام دلف لانج و رظعا ردص بقع رد هلک مزال

 هکر ولیردنوکر قالوا ه هب راع هراس عضا وم و هات ود عقا و هدنسوشرق معرقو

 راقالوا هن وکر و هنل وا عفد تالتاقمو تاداعم هدرره هخاصلا داقعنا دعب

 هکرا هل وانومأم و نوصم هاب را همانهسش تلاش رامدالف لارح و لریظحا ردص

 دیسوروبشا هسیاردا قباست هنفرط یرکسعرس هسور عالوا هیسور |
 م هيلع تلود یس هم انتی نلهظعا ردص هلبتط اسو كن کھو و

 هسا ردامداقتو رد ات یعالوا كمظعا ردصو هیلبا ریست هنن رکسعرس ا
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 لگد هن ویراح ورخ املاک كن رکسع هس ور هلچ بولاق هرزوا یییدنلو

 هدراتکلع و و هبغ وا هلخا دم هنتم وکح كنهروک ذم كلام ندننن احم هيلع تل ود ۱

 نالاهنسهراس مزاوللرادتو تالوک امفاطتقاكن رکسع هیسور نانلو |

 كنب رکسع هیسورو هنلوا لعنیکدهنراج و رخامات كاذک هرزوا یتیدنلوا لع . : 3

 دن ررومأم كم هيلع تلود نانلوا نیعلاص وص ګه داب وب ی راوی ری قاب ِ

 یرارکسع كم هبلع تل ود هک دنا رخ ییفیدنل وا هیلی رب رهكنهروب نمتلام : ِ

 نانل وا در ج دم هيلع تلود سعذلاب بوبعصاب قابا هر هعلف وپسا نانل وادر

 نالوا دوجوم هدنابصق وعالق بغا لاخدا یتتموکح ودنکه دنراتکلم وبشا

 هيل ندنفرط یرکسع هیسور هرزوا یراد| مم ینامهوم ریخذ كن ول هیسور
 تلود نانل و دوجومهدانئا و درحهدرا هعلق نانلوادر هم هيلع تل ودبونل وا

 یسلاها * رلت ال وٌهماع نانل وادر هم هباعتل ودو راهدبا لر: یی راب وط م هيلع

 مدس هدنتم دخ كننل ود هیسور هک راهسیا ندنیفیک لاحو سنج هنره
 هسور هلریرال اوماو لایعو لها هده ونس تلهم نانلوا دقع ردراشملوا
 هروک ذمطورش بوی وا عنمرلنل وا هدنتبغر كیا لقن ب ولیکح اعم لب ایرکسع

 نسما وا منم هلهوح و هد دم هنسرب امامت رک نام زاوا رك هساضصتعء

 ردا دهعتم هبلعتل ود

 هک هدامیشبیجرکی چ

 رارساراسو ه راحت یارسا هلهجاب نالوا ندنسنج روک ذالرک و ثاناهلرک
 هدننل ود هبسور هحثدنل و هدنرایضارا كل ودیکیارل هسیا ند هر و هاب ه ره

 ندهل رتدارا نسح هدم هيلع تلودو نلسمندیارصتت هاب راتدارا ودنک

 كنکرابم ٌةماندهع وبشا هلمابادعام ندرانابتسرخ ندیالوبق ی ید

 ندنفرط هل هناهب ولردربالصاو بقعرد هرکصندنسهژدابم یرهمانشتدصت
 قاق سادن راتفرک كلذک رلهنلوا ےاستوداد سا و دازآ نم ریغب و شضوعالب

 ریازج *ییاهاوولهرومو ولقالفا و ولنادغب و ولمل ییعیران ایتسرخ هل جاب نالوا

 تلذکر هنلوا دازآ ضوعریغونمالب ءانئتساالب و هلناب راسو رابجروکو
 نالواقات سادن راتفرک هلبابپ رقت رب هرکصندنداتعنا كن هکرابمهطاصموبشا

 3 هيلع تل ود بلذکو را هنل وا یلست ودر هک دنلوب هدم هيلع تل ودیرایامر هیس ور
 ارد ادهعت هیس ور هکشا تک ر حه رز وا ههب اشتم هلماعمو هنعب هدنتحیرابامر كم

 چ هدامیصتا|یعرکی
 هک ویشا
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 4 هدامیګد رد یر کی ۱ و

 ندحراتءاضما بولوا هجوتمهتعحروتدوع یرکسع هیسورهلج نانلو

 كنهن وط امامتروب نمرکسع و راهدنارورم هنسییقلوص كنه وطهدنفرظ یارب
 میلست همالسا رکسع بولیدلاش وب یراصحهوسرح هر ذدکد چک هنسییقلوص

 تردابهد دحا ونآوندرب هنس هنلگ كتب . راتکلغقاح و وقالفاهدسب و هثلوا

 یرکسع هس ور هلج ور ول وانیبعت تلهم یایکیا هنسهدام هل و قاب وا

 هدعب و یس هعلقیک وکر ندفرطرب هرکصندن راک دلکج ندندترو م نتكلم

 هس ور هلب را هعلقنامرکقاو یلک یس هبصق لیععسا ندرکید فرط و لثاربا ۱

 هرکصت دقدل واهحوتم دغل وا ی دن و هراسرک اسع تودناهلرت یرکتیع

 هنس هیلخاماع كتکلم یکیاوبشا راه دنا رت یبهروک ذم عالق هب هیمالسا رک اسع
 یرکسء هيس ور هرکصندتسفیک نانلوارکذهدالاب رونلواتیقوتتدمیآچ وا

 تیرقتو ردکحهدیار ورم هنف ر طلوص كن هلروط رهن بودا رت یتنکلمنادقب

 هلاصم و تلاس.كتل ود یکیایسهیلخت كکلاعو عضاومر کلا رام هلا
 یرکسع هيس ور هل ج بول وا عقا وهدنف رظیآ شب هرکصندنساضما كنب راەدىۋم

 یراهعلق YT دک دلدار ورم هنسق ل وص كنهلروط رهن ۱

 هدرو نعتقو هن هکه لا ط ورشو درع قحا رول وا ےلست هب هبمالسارک اسع

 ا نوا كەد ۇم هحاصم یسیضارا نانلوا خ سصن یراصحنورلق

 یارعع عقا وهدننبب ییوصوزوا هلاوص قاهرزوا یفیدنل وا حاضیاهدنسهدام

 یتبدلوا لباق هن راهی ورد ناعظنت و یلاصم كنس اود راد هب راهطأ

 لو لاک ندنفرط یرکسع هیس ورنانل و هدیلاوح لواهروک ذهربازج هلتعرمس

 یلس هفاسم دعب هکن وج راهلوادر هنطیص كم هبلع تلود یر ند هض راعم

 تلودرتسودهکر ديا دهعت م هبلع تا ود و هنلوا تق و تبقوتهکر دلکد لب هلی |

 تلود هلیسهظحالم یت رع لا تسا كنهروک ذم یا ود هلتهج یتیدلوا 1

 یر هند ندیااضتوا هد هب م ناکما و عس وب ودا تناعا هنم زا ول یاش امهیلع ۲

 یرکسع هیسورهکمادامهدراتکامنانل واد ره هيلع تل وده داب وا ب ولير و |
 هدنطبض كن ول هب سوریا ظن وی هوکح زا ی ا 3 ۱ ح

gM 
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 اوا هلاحا هنس هدا را كن ر شاب رانات و كنت ر وشم و كن رلناخ یرق یسەدامیراغل وا

 ¢ هدام یی کیا ی رکب $

 یهشاس ااا ر همان دوهع هلج نالوبعوقو یداغعنا هدننبتلود یکیا
 یطنارشدماع نالکهدوح و م I یی همان دهع عقاو هدنس هعلقدارغلب و

 تولبرب ورارققافتالابهدنسهن ایمتل ود ییا كیا شو مارف دالا لاو هلا زا و وح

 رهيا ان ینسهلوقءهيعادولرد ر دعاعف هنقح كنادوهع موس رم هک هل وش

 هلا یکاح مانوتسلوت هدنس هنسزو ید كم كناسیع ترضح دالبم نکلو
 | نیەت كن ر ونس ناب وق وید ودح یس دکل وا یظفاحم مان اشاب نس> كس هعلق وجآ

 هلة قاب رییغتالب ل والاکب ول وایر نداذنتساوبشا طفارشعقا و راد هندیدص و

 ٭ هدام یصنج وا یمرکی دل

 || هکی رهعلق نابرهش و یسنائوکو قجدادغب CG کمو روک
 ۱ ۱ ا یرقدلوا یاعتمورندم دو رد راشم وا طیض ندنفرط یرکسع هہسور |!

 أ هکه وش بونلوا لوېق ندنفرطیتلود هیسور هرز وا قل وا فق وتم هني رابحاص
 ۱ ا عالق م هيلع تلود مدمء ندهد دم تدم دوځاب ورب ندم دق تاقح رک |

 3 أ وبا بونل وا لوبتهرزوا قلوا عجار هم هیلع تل ود هسیا شمل وا تام هبهروک
 ۱ 3 | . ةعلق یرکسع هس ور هدد وهعم تقو هرکصتدنسهلدابم كت راب هةمانق دي

 3 یکلوا هکر دیادهعت ندنفرطودنک جد م هيلع تلود هیلبا هیلطت یەروگذم

 ا تلودهدندادتمآ هب راح وبسا هده رول نه يلا وح هح سا ضصتقم ینوعضمكنءهدام

 | هیلیاوفعابسنءایسنیرانل واشعا تکرحهرزوالاونمهن ره هنهیلع كم هيلع
1 

 || ةیزجهوکرهوندنسوکر یو زف ونالغوا دبالایلاو هرزوا هب لوم هجوو
 فا وطادعام ندرانلوا یراقلهتمورند هتوا رداد فک وابا ندنبلط راس

 ا اا ادا ود فرز وا لیا یمانامزودنک هدنتنارا هروک دم
 نانلوا طبص ورندهتوا ندنفرط راد ر کم هجاز ول و رد ادهم]م هبلعتلود

 ۱ ۱ | هنر هقلطم ٌةظفاح و تم وکح كن وموسم رارکتیرارن مکس اس ویضارا

 ۲ | قتع بوش اقییصت و ضرءواردرب هنقحسیرلاسینک ورتسانمتنایدو هیلیالرت
 1 هدرکر سر اس و یماشاب ردلج و هيغل وا تعذام هنسان لادن دح و هنری ك راثل وا

 | هلغلواندنساناعر ك..دیلع تلودهروب نم فا وطو هبلیا و مهبلعتلود

 ¥ دیسور ۶



۹۲۸۱ 
 ندا تمدخ هنن یاسا رک دلا را دخل وا تاع هرج ودن دید و |

 هيبه را وبشا(اثلاث) هبغ وا هلخ ادم و ضرعت هلبا بب رةتر الصا صاخح

 رزكىتلود هس ور هلا ی دم تاس رک و تاربدعت نانلوا ثاربا دن لوت

aریازجحوشانکد مه یا ۵ رکصندن و وندګ رات یراقدنل وب  

 تلود ردکرت قم وا دع ندنک رات یداد رسا همهبلع تل ود كن هم وق رع

 لیصح ی ونس مد ولردر الصاندنسیلاها هروک د هر ازج ندنناحم هيلع

 لام امامت راناواهدننبغریمراو راغ ر غا ودا نطو كراع ل ا
 تولبر و تصحخرره وم وق رم ندنسناح م هبلعتل ود كا له هلن رلاشاو

 كنهکراب ۳ همان دصت وبشا نوحا قوا فک ت قو دن . رلطاصم مظن و

 )اس ءاح) هنل وا لاهما سن . را ودنک یتدمتلهم هنس ر ندع راتقج هنل وا هلدابم

 ك هکر ابةءانه دصت وبشا یلاعت هل ءاشنا هک دنس ر ود وع كنا ووه ر

 مقاوجاتحا ههتسنر ردکرکقلواعقاو هدنندمیآجوا» رکصندنسهلدابه
 هنل وا ترهاظمهدنس هس م ناکماو 3 ندنناح مهیلع تل ود هسارول وا

X%دم هدام یک کس نوا  

 هدنلحاسیفرط لوص روب نم رهن یراصحنوریلق عقا و هدن زاغ و یب وص یزوا
 كن هیلاخ یا رحص عقا هدننبب یب وص یزو ا هلبا وصق "و ها یض ارا كج هدباتیافک ||

 هلاق هدنف مضت تخ كل ود هبس ور ما ودلا یلع 0 یراع ندهض راعم

 چ هدام یګ ز وةطنوا ¥

 نانل ود وج و« هدن ران ورد یرانا ي" و شرک و یس هعلق هعلق یکی عقا و هدنس هرب زح عرق

 قرهراوهن راد ودح قتع كش رک ال وط ب ویاش اب ندهایس رګ هاب رایضا را و هلا

 دب زکد قازاندالاب هلا عقتسم طخ ندنلح هجاخ و و هک را و هلح مان هجاخ و

 هلاق دو رصت تک كن ود هیس ورما ودلا یلعالقتس یرامند هض راعم هګ راو

 4 هدامیحرکب %

 "چوا كی كنب و ترجه 2 رات نعپ یمهنس زو یدب كيب كناسپعد)لیم
 دیهع و دقع هدنشب اشا نسحیظفاح وجآ هلبایک اح ما یوتسا و یم هنس

 هاب د ودح یکل وا یسهعلفقازا هرز وایعیدنل وا ناهدنم وهف« تادنسنانل وا

 هنل وا صیصخ هل ودهسوردالایلآ

 ۳ E ضرب یک و
 هم هلیس هف اط رات اب هط رابق كحوک و هط رابق وب ی مود د راد رابق یکیا



 1 اا ر 7 هاو اقا 7 ام کوه درعن كدا
 ا بوتقلوا تم ولردربوخآدوخا و فیلکت ولردرب نوعا ی دءاماع كنه راحت

 ۱ هن وم وس مما رظذ هت راه ددعتم تاب رک و تبارمضمیرافدل وا هدزان هدندا دتماهب راح

 ۱ همانف دصت *هلدابم تلهموبشا بوليرو تلبهم تال هنس یکیا کو

 ار تلهم ویا ( نمای هنا وادع ندنحرات نواه

E 
 || گرا وعبمەركر هد هنس ییا هدا تسارح یس هل يلج تو اک هدنس هېتر ناکما
 ۱ ندنسادااماق كنب را هب زخح ویسانانل وا نییعت و هل وا ادا یر هب زج هلتطاس و

 ۱ ۱  راصا هناموس م نوسلوا هسلار ول وا مکر ھو احدوخ اب واشاپ ربالصا ر رص

 EA / ما سنج دن رهاررکو وولردر ا شر و

 : نامز عبار نا لر ناطلس مدحا لح بوک اوا باطندنراودنک هلا

 یر روماتلم(امسان)رلهلوا باب م اک هلبا تازا ہتما یړاقدل وا عتټهدنراتداعس

 هک ر وتصخ ر چ د هن راکب ل راعا هدو ووبشاهدنرب كت اا

 3 نملصهرزواقلوا نايتس رخ هدنبهذم م ور ندنفرط كن رب رههدهبلعتل ود

 أ ۱ دا تور ییطاصم نالوا فق وتم دتکلع ویسا هکر هلبا؛نییعترارا ذک

 1 ۱ لاح بول وا هلماعم هلا تورم لاک هنن رلتح جد ندندناح م هیلع تلود

 ۰ ندض رعت ول ردره یعل بول وا قسم هنو اما للم دعا وقهدن رهن ازحام

 ,هیسور ندنناح هيلع تل ود (ارشاع ) راهنلوارابتعاهرزوا قوا یرب نیما
 ۱ 3 5 هل راقلهد و و یکیا ویشا هکر ولي ر وتعفا و م و تصخ ر ەن رایعلبا كنغل روطاریع |

 ۲ نالواقبال هنینل ودرهدیاهرک ادم هنن لوا هدعاسم و تناص هر وک هنساضتقا

 تاز هي راتاڳ یرلکدت | ض رع كن رايا رعساصتعم هناتسود رابتعا

 رد ادهمت هلع تل ود هناا

 هچ هدامیحندینوا
 تلود یل ود هبس ور ییرا هطازکد قا نانلو هدنطبض ر زكنتلود هس ورن الا
 ح رصمهدنسهداه یکلوا هکر دبادهعت ید م هیلعتل ود ردنادا درسا ه نم هیلع

 هرس sS هنرومآ كمهبلع تلودو كراتحابق ول ردره نوا

 یسدام ي وا ا وعد و وح هلآ یک وفع ایسنا ام .jE :لاعفأ, ام نا RAE ارحا

 : u) ) رداتیاعر هلا تماقتسا لاک یدهدنفحیسلاها كنهروک ذمر ازجم

 || لراسیلک بویغل وا قییضت لاصبا هلبا ضرعترب ینداالصا هتنناید نایقسرخ

 و 1



¥ 
 شیتفتیهدام نالکهروهظ E نالوا هد3ودح ساز هدنروهظ هلرلهتس

 رارومآمهوک و هدا صعق ها شر عمل ور ومآم ناو نصتاص و وخای و

 قانا نیش نالوا حس ریختالبهرکصندک دنا شیتفت یهدامیکیکرک

 نالوادیهم اددح هلیداتعنا هکرابم ٌةماندهع ورشا هکرونلوادهعت كا و راهدا

 هيا وا رییغتالصا هل ر وهظ كناياّضق هن وکر یمهدام ماظن نسح و تالاوم

 ۱ چ هدامیصتلانوآ لک

 یرقوتابصق راس هلب رهعلق لیعسا و یلکو نامرکفآیتکلعقاحو هلجب
 هم هبلع تل ود ندنفرط یتل ود هيس ورهلبااشا همام نانلو دوجومهدن ران ورد

 نادغب وقالفاتلذک و ردنا دردم هيلع تلود جد نس هعلقردن وبونلوادر

 نانلودوجوم هدنرنوردیرلارقو تابصقو رارهشوعالف"هلج ین راتکلم
 ناسلایت ] ید میلع تلود ردا در هم هيلع ثلود كلذک هل رلاشا هلج

 ظفح الماکو امامت یطدارش وبشا بودا لوبق ه هموق م كلام هلبا طارش

 لربقلهدو ویکیاوبشا (الوا) هیلمادهعت با لو دع و یتسلناتسارحو

 | هدنراتح انثتساالب ربهسیا ندنایعو مساوولاحو تاینکو باپ هره یسیلاها

 كم هیلع تلوددوخایو یراتمهل وا ردره بونل وا وفعایسنمایسنالماکو امامت
 د الا لا یرالاعا "هلج نانل وا هنظمودانسا ه راک دلبا تکرح فلاح هن روما
 كالماو یراه اب وبصن» هرزوا ین وعم كنهدام یکلوا بونلوا شومارف

 یراقدل وا كلام مدمن ند 4 راع وبشا بونل وا لیمکت یر دک یراهقماس

 تیسبرس هله وج و یتنایدنایتسرخ لو لاک بنات را هنل وا هداعا هنب رلک الما
 كن راتتعوهنسان اددح *لراسبنکپ ویغ وا تعناع ول ردر هنسارجا بول وا
 بواوا قلعتمهصح# راسو هن رلتسانءع دق زا (اشلا) هیغل وا تعن ام هن ییمعت

 هدنسهربادلرارب یاس ونیتوخ و لا ربا بونل واذخ | ندراودنکق ح ریغبهدعب |
 هنوموسمرونلوا هیعس هلیعماایامرن الا هکلالما و یضارانانلودوجوم |

 هل وارابتعا هلبازايتمانالواپسانمەنس هرمز نیبهار (اعبار ) رهنوادادرتسا | |
 | هلی رایشارلن ادناخنال وا هدنتبخر قهرا و هرال غ رخ[ بودا نطو كرت( اسماخ)
 كنطاصم ودنک هرنادناخ واو لھ زان ودام هرزوا تبسرس هکعالقن

 هيرا لفن ندنرانط و هرزوا تیسپ رسنوجم | قلوا یرابفاک ت ق و نویهمیظنت 3
 یسهلدابم ڭنهکر ابم ٌهمانشدصت تله تد.وبشا بونلوا لاهمآ تدمهنسرب

 هن وکه ن ره نوح ا را هبساحم قدتع( اسذاس ( هنل وا بوس ود ودعم ندنځ رات

n 

۲ ۷ 



E وتازایتماتالمنالوا یحاتس وه وددس ورور E 
 ادا ی هداتعم وسرودکجا ترا دنکلامهسورا رګ وار هلا

 برد رس و بولب ر وتصخرندننناج یتلود هیسوردن رایاعر مهیلعتلود

 راضف ه وکو وتناعا هلهوج و ندنفرط هن افسنالوا راچ ود هباضقهدنساننا

 تنواعم هلا ترهاظمنانلوا ارحاهدنفح كالم نالوا بحا تس و دهدنر وهظ

 هلریویلآهنب راودنک ا شانالوامزال هن ۳ را هنل وا -

 < هدامیع کیانوا و

 هیسور هلب راقاحوا برغ ریازجو سوت و برغ سلبارط یتعپ رایل هم رفا
 هکر دن ادهعت نم هيلع تل ود هدلاح یراکدت | تیغرهت رام طدارشدعع لود

 | لذ یتصخ رورابتعا یدنک هنلوصح یاریذپیتبغرهنوکوب كنهيس ور تلود
۱ 

 هوا نماض نم هیلعتلودهدنتحل قاح وا .

 ډک هدامیصچوانوا #۶

 ی مهد دا یو ها ها
 امام هلبا ناسل یکرت ندندناح نم هيلع تل ود رب اد هن ریتعمبقل یسهحروطاربغا

 ۱ هنل وا لامعتسا ی رببعتیهاشداب لول هیسور

 و هدامیدردنوا چ

 ۱ أ لخوا كن هدنفرط هطلفا دعام ند هص وصخ یاسیلک اسایق هراس لود

 هل وا اج كمردتا اناسهنکرب یبلودهیسورهدماعقی رط هدنلوب كن هلحم مان
 ریش ارت مامی هفرغوسود بولواماوع یاسینک اسینکوبشا

 هلخا دم و صرعت ولردرهبولواهدنننایص یسیچءاكنتلود هیسوردالایلاو
 هنل واتسارح و یر ونیمآ ند

 1 هدامیهشبنوا ۷

 ` نیفرط هکس اضتقم ماظن یرافدنلوا دیدحت و نیبعت یرادودح كتلود یکیا

 هچ رک |یغید وا هدام رب قج هلواسج مازا ثعاب و هثحابم بجوم هنب رایاعر

 نالوا لقح یروهظندهلومآم ريغ ضراوع نکل بویلوادیعبند هظحالم
 هل وکو هکر د راشم رب ورارققافت الابتل ود یکیا هنعفد ك رلنایز و ترضم بابسا

 ۴ هتسن و



 دا وادن تانق اک دنیک ر ند هعقاو هلو نولو / 5

 یکقلعتم هتل ود يکياهدنرلاب رد هل نداری کلاغ نوچ ا نيتل ود ٽعفتم ۱ 3

 هرزوا یغيدنل وا حاضبا هدالاب راد ههداموبشآو رهدیا ثکم هدنرازاغو و" |

 یعیدن وا ز رج ظفلب ظل هدهدام وسا هدد كن رام هو 1 تک و ِ

 یرلطورش لرازاسو كتلم یکیا رکذلارام هدنروهظ حانتحا وار دره یک

 حارخاولقنیسهلوقم هعتما ولردره یرارحات هیسور هرکصذدن رکدتا ادا |

 سوا سوق وراس ولسن وقهدعقا وم مام كج هل روک مزال ندنفرط لوو ۱

 رل هلن وط ریمعم ج د راموق ره یک یرةدناواراتعا یرلس و لس وف لودر |
 رونل وا ربت ولتارب هکه لر وتصخ ره رال کو س والسن وڌو سولسذ وة وبشاو ِ

rs 

 ¥ دام یحنرب نوا 3

 دیک دع یرطارادک و تش وا تاس رس تعناعریغب هننیافسراحګ و

 هدب رات ترا یرلکدتا رح ال ره ودر اسافاطم هلع ره وهن را هلکسا و تونل وا

 تل ود ید هنا ةس را ی 1 < هسور وشاهرز وا هح ویراټدل وا تایماک `

 هزکد هرف ندزکد 1 ی 3 ق ندزک هرف هل رب وتصخ ر ندندناح مذیلع

 رد نالوا هدنلاصتا راب رد رک ذلارام هدنراناعل كن راق و لحاوس ٌةماعو

 تسود ول هژلکنا و ها رف هنسب راد هت راحت مما هدنکلاغ لزم هلع تلود

 وال هایم ترا هلا فاعمو تالاسم نالیروب هدعاسمهدایز بولوا بحا

 تصخرندندناح نم هالع تل ود ەن رلاب امر كشاودهسور كعا تراحارب

 تازا شالو ر: دارا ذکو تشک دهد 4 وط رهن ررګ لاونمرب بولیر و

 نع و یتسهلک اشمتاموسر یراکدر ونورو نم للم هل وط رتتعهو يع رم

 هب هینیطتطسف هسورح و هن رانا و لحاوس كرااب رد راسوزک دهرف بوسا

 ترا مما كن راوصاموع انتماالب رزواح ورشه هجوم ول زب اجیرلهمرا و

 . تلود یکیا هنرارجات ودنک هلی وګ هنرااعر نيف رط ینسهداعنافسرسو
 نالوا مزال هننرات راحت هرا داو خاصم تیر هکر ولر و تصخر ندنناج
 تسود هکروئلوادهمتندنیفرط هدیابو راهدبا تماقا هدنکلام يفرط هدندم
 دن راحت هنس ور تلاسم واس رسنانلف یار راه راباعرلرلتت ودر اسنالوآ

 هلغل واندمزلاداومهدنابیک “لج یسهدام ماظن تسارح و هنلقیازرا ید

 ۱ نالوا تسودبولبر وتصخر ندنناح رم هيلع تل ودهدنیعن ا . راک و

 راسو هګارفو هزلکنا بوت وط هدنراتنعم راناچرت لسم هلام هناهاشداپ تارب

 لثات ید رات و هتایفاعم یراقدل وا بایماک ی رالاث ءا نانلو هدنرلتم دخل راتلف
 ۱۳ جو



ns 

 8 لوک نر لبا یرلفا تعاو ا هرکص) دی رک ات و

 1 ناد 2 ءا رنالسم ضرعس صع) و ید ۵ لمس دهحا وم كمدا 11

 رل هنل وا لوبق هل و بولب رب دنا

 هی هدامیدب ر

 | تنایصایوقهن رلاسینکو هتقح كنت اید نایتسرخ هکر دا دهعت نم هیلعتل ود
 یک دردن وال رک هدجامتحا رههکهر و تصخ رهن راب اكننل ود هس وروهدیا

 3کو هروت دم یاسینک نانلوانایهد هیامطنطتبق هس ورم بول وا رک دهد هدام

 هل وکر كهبلایموم"یچلیا و هیلیا هعونتتامیهفت زا ربا هنتنایص كنس همدخ
 ۱ مدآقلعتم هنل ود نالوایرا وعه و یناص ی یُط ورع

 یني رظالوبقندنفرط نمهیلعتلود هلف وا خیل و ضرع ندنف رطیدقم
 رها و رم هنام نود

 ¥ هدام یحزکس 3

 امامت هرانلواندنمایامر رباس ك رک و ندنسه صز نيباهر ل رک كمل ودهس ور

 تحایسهرالعر اس نالوا ترابز هتسياشو فب رشسدقهک لب ر وتصخر
 یانا هد راحت راسل رکو هدش مش سد كل رکندرحایس و يلو هنوک و زهدی

 راس هيغل وا بلط فیلکتر زلصا وووک رو وحارخو هبزج ول ر درب ج د هدقبر ط

 هرزوا قیالهج و یخ دهن وموسمیرارما لو ورلنامرفنالپ رب و هنب راباعر كلود
 هش راودنک ر اهدا تماقا هدنسیضارازم هيلع تلود هکماداموهنلوا ادا

 یر ره ساضنقم تعب سشماکحا توفبوبغ ا وا ضرعت و لخدوا ردر

 را هنل وا تنایص و

jچ هدام یک زوقط  

 ٠ || هنرهرلناجرت نانلوهدنتمدخكن رلیچلیاهیسور مشهد هینیطنط سقس ورحم |
 3 ۱ یکیا یرلتمیح ءان هنن راک دلیا تمدح هن روماتلود هسلارول وا ندتلم

 - هیلوازراح قلواهذخاوم هتسباشنوجا داوم نانلوا شرابس هن رلودنک

 4 ا یکن وا ۳

 ۱ ا یراراد رس كن ا ناف رظ تونل وا اهم یاس هان شا

 هداحرب رک | هدنلارالوا هک ولاصبا هرال عند ااضتقا تاهت نالوا مزد

 9 ۱ بویش وا دعهرزوا قع وا ضرعت تار ا هسا ردا ت ودح هع اع ل عف وار درب

 وارو هلا مودم ی دراالسسا وتاحوتف قح هل وا حتا وهلبا بپ ره ول
 3 : |هدزول قل

 سو

 تا - ته ۲۳ 7 7 7 ۷

 اف aa اس SCE AERA Ra RS دم
OP EG Eنا 1 قرن فک مرمر  

 نام او مع ته دن یاد



 زا هج و و هرانات فا وطیهروک ذم تلاع هما لاس را رکسع هتشبد وخان وى ا :

 هنر لتل ود تم وکح نیست وا عبا هنسک و بودیاداد زسا نم هيلع تلودهرز وا 5

 هةلطم تس سس و هدن رلتهوکح لی الفتسمهتیتح ل رام ود ره قلودەيسور

 عالفو هبصق که دبا دهعت نه هيلع تل ود كل ذك یکی یدلیاهرزوا هبل وم هجو

 رکسعمونرب هقشب دوخ اب و یرکسع ظفاحم دهد اعفهدنرارو دم + نکسویضاراو

 تعل دسل ان وک 4 و هدعس| هن رهندنسه رع زرکسع راسدوخاب و نابکسهتشب

 ییسبرسنانل وال ندنفرط ین ود هیس وره هم وق رم فا وط هلج بوطاربیست و

 هدناكرت یخدزم هيلع تلود هرزوا یرالالقتسا نیزستلوا مبات ه هنسکو |
 هک هدامیصدرد

 هدنتکلع ودنکه کهاضتعم یسلصاقاقعسا نالوا ص وصل رد هلک

 هنلود یکیا هلغلوا راح هتلودره كقاارحا یاطن كح هروک ےک
 بسانمهدنرادودح و هدنرتکلعودنک هکر ولی رب و هر وصحان هلماک ت صخر

 عالف قیتعواننیک اسمو هیلاو تایصقور رهشو هی یرلکدروک
 راه داد دج وریمعت یرریاسو تابصق ورهش و

 هک هدامیصسب ۷

 سسیم یراوجحه تافاصمو تالاومدیدح هاب داقعنا كنکرابم هطاصموبش|
 هت روا بونلوارییمت وای ولا ینه هی هيا ندنناح یا ود هيس ور هرکصندقدل وا
 ما ودلایلع هد نم هيلع تل ود هلا یصن یسیچلا صخ رم دوخای و یسیچلنا
 افاهدنقح ىراچلناكلود نالوا رتعمهداب ز بودا تماقآ یسچلیا ةیسوررب

 تلود ځد هنس هبتر كنسیچلنا هس ور هيلا یمومتیاعرو رامتعامسا مم نانل وا

 یسیچ اك روطا ریما ناملاہدنع وق و ماع ےس رام وع هنل وا افا ندشناج زم هيلع
 ندنسدج :الوب كنالردن بقع رد هد ر دقت یغیدل وا هد هریغص د وخاب و هعیف ر هيا

 لوب كدنو هسبا زالو یسچلیا كوب كنال ردن هیلبا تقعت هرکص
 دیلیا بقعته رکصندنسیچلیا

 هک هدانیصتا
 تمهل و قرض هنسکرب ندرلنانل و هدنتمدخ لعفلاب كنسيجلیا هبس ورثل ود

 دعب هرکصندکدتا هتسیاشان لعفر ر زەت ةت اشدوخاب و هعظع

 دادژرساامام هرز وا دخ و قح دنل وانام ندنف رط ی نا هق ورى یاشار رقنلا

 هدیدخ نیدرلنل وا هدنسادوس كَعالوبق ییدج نیدهدنرکسلاح و هذل وا

 یرالةعبودبا تەجر هن رایلصا لاح هرکصندنرکس عفر بویغلوا لوبق



۳۸ 

 ۳ وللثموب هکر هنل وا درط ندنکلاع

 . .نفرط ثالذک هیلوا عقا ویتعمرب زلصا رول وا تبع ثحم ثعایدوخاد و تدورب

 واردرب هنسک رب ندنسهرمزنایتسرخ رکو مالسا لها رک ب واوا ندنسایاعر
 یار رب جوک لوا ندتل ودر هلا هظح )مهن ره بودا تاریصقت

 راهنلوا اوا دحق دنل وا باط رول و

 و هدامیجچ وا
 ]| رانات فا وط ولئابقلوکحد و قلیوبناحو ناسید و نابوقوقاحو و م رق

 || هلهوج و لقتسم قلعتریغب و تی-برسندنف رطنیتل ودانشتسا الب لاح یاب هلم ابو
 || هلمباب راتات فا وط ور هنلوالوبق و فارتعاهرزوا قمالوا عبات هل ودرب ینجا

 لقتسمیرلناخ ودنکن انل وا بصذو بان |ندنب وص نیکنجلآ هر لقافتا ویر
 هدام ر چ و هتل ودر ندارخا لود هدنامزرپ و هلغمل وا هدنراتم وکح تڪ نالوا

 ناخ ك رکو مکح هراموق رم هرز وا یراتداعو نوناققبتع هليط رش كمامرب وهب اح

 روما و هند ورو هص وصار وما رکو هدنص وصخ یصن و بانا كلا یموء
 تموکح نودطنا هلخادمیلود هبسورهل زه هيلع تل ود ولردر راد هنراتلود 1

 یراتکلم هل ودنکو دنکل ود لقتسمر اس تل ود لقتسم ر اد هن راتل ود و هيج راخ

 هموف رم هف اطهرزوا قمالوا عبا هب هنسک یربغ ندپراب بانج و یک ر اردا ےکح
 تاعس تادعم تاذ بولوا ندمالسالها یرابهذم نکل و لوبقو فارعا

 دقع دموق رم هاط ءان هنغ دل وا ندح وا ا هقیلخ و نینمؤمل اماما م هنا رابرهش

 . ینب رهببهذمروما كرهیمروتک للخ هنبرلتکلعو تلود تیسبرمس نانلوا
 هل ود هیس ور ورا هديا ظنت هس اضف هیمالسا تعیرش هنفلخ م وب ام فرط
 نابوقو مرق ادعامندنرانایا و یسیضارا هعلق یکیو شرک نانلوا صیصحت
 یکسنوقوادر ویضا راونکاسموعالقو هبصق نانلواالبتساعقاو هدنرابناج
 میج نالوا هدننببكن رارهن هلروطووصقآكنیرارهن یوصیزواویوو
 یسهعلقیزوا ودا درسا 4 هم وق رم فا وط هم را و هند ودح تکل غ هل یضارا

 هطحاصمو هلاق قاب هدنفمصت تح كمهیلع تل ود لوالاک هبا یساکلایم دق

 هلج یلود هبسور ندهب رانات تلامه رکصف دنس هل دابم ا

 ۱ هدنسهرب زجنامط ونابوق و كنسهرب زج عرقهدیادهعت هنس هلن ح ارخاییبرکسع

 ندنقامعسا ول ردرهیلکو ین زج هدنقحیرلراسونکاسمو هبصق و عالفعقا و
 ظفاح دعباعف هموق رم لح و هديا دهعت هندی فک ثالذک نع هیلع تلود

 د یرکسع لب



¥ ۲۷۹ > 

41% 
 ¢ یسهماندهع هج راتف #۷

 هدام یکل وا 9

 دب الا یی ندید دعصاح و تاداعم ول ردره ندا تعبس هدنلب تل ود یکیآ :

 ردابت و لعندنیفرطهلبا بی رقترباسلرکو هب رحتالا رک بونا وا هلزا ووحم

 هوج وهدنابو بول وا شومارف هل اید ومنایسن تایدعتوررض نانل وا ارجا و

 دو نده واه فرط رکو هنل وا تسارح و تیاعر4 هده اص مهمند رغت و

 یقالخا و املا وايم ىھاشداب هس ور ثاذک و ند راف رط مداحا فالخا

 . ظفح تالاوم یر ندرغتو د ومو فاصهلا قافتا نانلوا دیهمت هدنراس

 یکیا ورا هنلق رتعم و ارج اهلنا ماه اوتفدلاکراهداموبشآ بول وا تسارح و

 یسهدام تالاوموشا هد رله ایم نیفرط ییاها واامرویکلاع و لالماوتلود

 ی ارس هنملع كن 1 ندنسناحدعبایقهکهنا وا تیامردلب و ۲

 ی hi < اندا رطك رانا هر هلج ند اتمه هن وک هر ه هف رط یکیا

 يول زال دس ودا آی رانانل و هدرلسبحرب اسویردکحبونل واوفعایلک

 یراقدل وا باب .ماک امدقم بولی 3 و تصخرتدوع هنا بک نالت ردتاٹکمو

 a ره کیر زاسو بوناواعاجرا ودرە رکصند هطاصمیرالاوما و هاب ولردره

 ضرعت هليا هن اهب و تلعر ام لت سس را قس هت وقع

 رر ول زد 4 وروا ښه ندنفرطرارخآو راهیفلوا بیدأتو ررضو نازو
 بیدآتراندیادصق هن راض رعت و را رضا بوی واز و قفل وا ضرعتو نایزو

 كن رات الوو نیناوق هظفاحو تیاج رز یرب ره ندوموسمو راهنلوا

 ٭ هدام یجکیا
 یکیاهرکضتدنس هلدابم را همانش دصت و یداقعنا كنرکرابم همان دهع وبا

 بوداتنایخد وخاب و تعاطامدع و تمه ر رخآیراضعب ندنساناع ر كال ود

 نیددم هیلع تلود هسبارول وا هدر لصد اضها اد وخابو افتحا هن رب نر ود

 لوبف هلا هاهب ر , الصا ادعامندرلن دی اریصتت هدننا ود هبس ور وال وفیالسا

  كنلود یرلکد دليا ات هسیازلوا جد دوخایودر بقع رد بوی وا تیاجو
 هد



 ی ا ۳

 < ت
 | قرهلوا ثداحینامزانم رقه دن را وا یس هنس یل ا ناسقط وبشا یتعب هدانا و
 7 اطاتحا یح بول وا ثعابهنعوفوتدور هن هد ول هيس ور هلبا هملعتل ود

 ندداتعمتق وهلکم ر وکم وزا هنسفل وب هدنداعسر ردكناشاب نسحیزاغابردنادویق

 . ندنعدل وا شقنک ما هنس ودنکن وهسملک ت داعس رد هلند وعند زک دقا مدقم

ee e :3 ۰ چ ۲1 ا اا دالو ییدلوا ش اا اعلا  

 دنسالبتسا كع رةتیاهنوشل و دادتماتقویلیخ تارکاذمنالواراداک و و

 ردشلعار ۵یناث دلج یتالبصفت ندنفیدلوا شلوا یروص ببس

 ٭ دنا
 5 نیا كم ویسا دن ر رحن ك رات غیدل وارومأم هنفل ات و عج هینس هداراا

 0 هدنس هلاعم یصکیانوا كن همدقمقر هنل وا ترشابم و اد هدنلئا وا یس هنس شع

 1 یکچ لس هدنا هدافتسا تكسک ره هلبا تاربعت«مزور هرزوایبدنل واتراشا

 ۷ هدهراستادلح و هبعهرقاروانالب هنل وا تسدردو ك ر هل دیک هب هدافا تال سم

 | شنادنمحا هتشب ندقدنل وا هصالخ وعج هلهج و هطاحا يخ راتداومنانلو

 هلام ولعم و راکفا "هوالعكنامس فراعمتاوذ هحذ ندنسایظع كنساضعا
 یدلج یکیا ن اوا مغ ا لا زونه كرولا ناصقن لاکا جد

 ریظنی رب زو ضیبتلاب لوا دلج وبشا نیغلواد وتو عجهد رجهتشاکن
 یلاعت هللارتسی اشاپدمع یمظع ترا دص ماتمشخم هباربپ ریبدنوطس را و فصآ
 لوقعم نیتراحا مماح و لوخ نیلک یاشکلکشم ٌمالع هاب رلتمضح ءاشیام
 ف رام ماقم یماس مالسالا جس یدنملئاضف و قراعمباتک فل وملوقنم و
 ۰ ۱ جارم هاکشنپ عدقن لب راهیلع تلالدو هب یخ تطاسو كن راترمطح یدنفا
 ردشفلف یهاشداب ترضح هاکتسد
 ناصقللاو هبشلا نع هناش یلاعتناکعو نوک هزاربش یاشخ هطبار نامه

 8 3 ا !ناخ دبحا دبع یزاغ زهاشداب رورپ فراعمناقاخور و رک ناطاسیرات مضح

 رسید ییماتخ كرات هدن راسه انیتف الخ هيأ وتل دعم ةياس كن رات رطح نمدنقا

 رونلاعمال رو ی اا یهرکص "لا یک لوادلجویشا و

 نیمآهیلیا ردقمییع دقت # . رابهللا لظ

 و

 مچی

9 ۲ e: 

۱-۰ 



 هددناح نوامهیودرا | یا هرکصتدک دا تاو یقزحو تدوع

 تعجرهت داعس رد هر ا فوقوبشک هنیرباسم نواه یودرا صعإو تع زع ا

 یودراقرهنلوا بصن یلاعردص یادکهرزوا قلوا هينا ةعفډ هدنکیدتا ||
 لوتعمهدن یرکسع ویاها هدمح" ور هداتنا لوا یدیشفل لاسرا هن وامه

 یالا وه ر هنسهدهعهرزواقلوا ماقمتاقهباشاب دی رکسع رس نا ۱

 هل !تعاحهراهظا قرهنل و هدیلاوحلوالد هنماتخررفس هلغُ وا هج وت ترازو ||

 نیرابضن م باح ومورضراوندو هطاصاادعب نکا ترهشوناشباستکا

 ندنآ هللا ها هسیک یللا زو ندهبنستنطاس بناح هرکص ندکدتا رود
 ناسقط هدندلوا رومآم هنس هظفاح هرونم ٌهندم قرهنلوا ناسحا یصذم

 هبورلبآ ندماش هيد رس راذع| شعب هرزوایتندت وا نت
 سدق هنس هدهع هلا لزعندنس هشاس تب زوم ندنکیدمهدبا تیک و

 راربغاتمالع هدنقح ودنکبصنو لزعو وشغل وا هیجوت یتاحس فب رش
 ندی ريم بناح لام نکیا یسیلاو بلح هدنسهنس جوا ناسةط یدیشلوا
 نکردیک هسدقبولوا رومأم هتماقا هدش رش سدق هلا لزع قرهنلوا طبض
 هلبا لاح ترورض بیرق هب هنس یکیا هلغلآ قیرط عاطق د ییسایشا هی
 قرنلوا اقا یترازو هدنسهنس شب ناسقط رکص ندکدتا تاقوا رارما

 هدر واو شو نییعت هنس هظفاح نیت وخ هدعب ب ودا تماقاهدهرتسلس تدمر

 . راتو
 4 یلاحهجر ك.دنفا نیمادح یزاب رهشلوا ماما ۷ ۱

 قرف زو بولوایلغواكناذر ندنراشواج نوامش ناود هبلاراشم یافوتم

 لیصحهدقدل وا هدیس ره سم نس ودلوتهدنداعس رد هدنطساوا ینابعشیحرات ||

 ینبم هنسادص نسحنکیا هدکعا شيعت هلترورض طرف بودا یعس هنآرق | |
 رب شع بولوا سردم هلغلوا ینا ماما هن رترمضح ثلا" نام ناطلس |

 تردناسکسیدیشلوا لواماماةلاصاهدنلالخ یکیا شع و ةلاکو هدنلالخ ||
 یسهیابهنردا هدزکس ناسکسبولوایمالم كيالسهدنسهدعقلایذ یسهنس ا

 "ناسقطو شلایسهباب لوبناتسا هدننابعش زوتطناسکس ویس هاب هکمابقاعتمو |
 ترد,نابیقط یدبا شلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنس هرغ ینا یدر 6

 ررح هج ورب نکیآ هرزوا راظنن هنترادص ی یا مور لب لاصفنا ندتماماهدننابعش )8

 ردششلوانفددنبرقیسهعشچ قلیرآ هدرادکسابولوالصفنندنابح-بصتم |



۱ 

 رو بلو

 رادنس هدرا همای دنفا سار بودا یقادصت ینهسجداوم نالوا روک ذم

 مظن و e ۳ ا دهع نیتایلصس ید راف داوم هرکصخذدقدنل وا هلدابم

 شاساو شلمب هلو ماتخ هدنرلادتا ثالا وش هحاصم ما را رلب ك قرهنلوا

 1 دن رزوا هماخ ر و هدامرب یرکی ات طورشهلباح رد هنامرف و لقتسم یسهدام

 زا رونلوا نابنا هلیقر ( ۱۲ ) هدرز یئروصرب هکردشغلوا مظش

 ۱ هک تایفوو تدالو #
 || كنمرحم یسهنس ناسقط وبشا ناطلس هاشکلم نالوا شاک هبایندهنسنک
 ۱ نفدههدیدجهب رت عقا و هدنراوح یهوبق رعب هلکعا تافو و ر

 ۱ ردشغ وا

 ۱ دلوت هدازهشرب نکیا هدمک رب نواتعاس یتوک هعج یهکیا نوا ثلا وُش

 ردشلف هیت دمع ناطلس كردا
 ۱ نالواشک هبایند هدنن اعش شب ناسفطی دین وک یھ شب یہ ق

 ۰ یر شمش راس هدیشدج دیز هل ا تافو ناطلم باز
 ردشلدا

 3 یربخ غیا شا تافودلاوڈ طسا واجد كناشاب  تزعدجا یظفاحنیتوخ

 3 یا یلوطاتا اقاسو شل وبل وص وه داعسردهدن حواكنهدعملا یذ

 | كرد اتباصالورت هدانناوب ید هب یدنفا در نالوا یراب رهس لوا ماما

 E ردشل وا توف هدنن وکی ګد نوا كنهدععل اید یعل هدنف رظ نوک کنار

 ¥ ات چرا كناشاب تزع #۴ ۱

 ۱۱ نتن هن رللغوا نایمرک یسن ةلسلس بولوا یل هيهات وک هبلاراشم یافوتم

 1 ۱ ه داعسرد هدننابشنآ وفنع ید ردنا راکذت و داب هد را ا ضر عمه اکہ اک یتغیدل وا

 سم ی تاض رشت هدباخ دوج رود قرهنلو هدنتمدخ كکب فک ام
 . یادنج کنون قوس یحاشرمشت هن رزوا تاک شک ابا رخ وم و یسهفیلخ

PORTER ۳ 

 ۱ هراز یی هلع وف و اسا هن وک ضعب هدنفح نرکص یدنشلوا نام ردمص

 1 7 تدمر ندنکیدلر ونک 4 داعس رد ها قالطا و وفع هدعد و 8 كاس

 | لک یدیشفل وا لاسراهب هرهاق رام هایتناما هناض رض هرکصندنتاما
 | هتداعسرد هم هدنل زلخ یس هنس ترد اتش بوتلو هدتم دح لوا تفو

 8 < تدوع ۷
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 یدلوا رداصهدزکر مو د هيس هدا را بولی ر ورارفهرژوآ 5 ۱

 سا

2 
 هدعاسم وتاشساغع تر وصو دراهدام ضعب هجا ا لاح و تق وه نیل وب لصاطاو

 كنشل و یدلشاب هبانغتسا ندنشددالکا ینغیدن وج وق ندکم ر دنج وک ی ولاینایسا

 یفرطهدن هدام قلف رطب هکن وچ و یغبدل وا شمالشابهن ولت هد وراعش هلهج ووډ ۱

 یغیدلوا شما لوبق ید كنسودنک هحدقا هد ونل وا فیلکتندهیلع تل ود

 قبلا وم ود وهعنال واهدنر اد هل رتل ودنتایلص» و هسنا رف قل ودابنابسا ه دتر وص

 ریس هم زال هبنر دداحتا ید هلعتلودو كع اانتتسا یرلناهرز وا یساضصتم ۱

 هش د دافا هعفد وب هلغلوا روطسم كعا انثتسا ییماما نع هما یھ اش داب ساف

 هدنس انسا یرانل ود نیتایل م و هنا رف تان راودنک هم ر كنا هلا یط ینب زیبعت

 یضرغندنو بویتسا نجردكنب ریبعت قیا و مود وهع یراقدلواشعاح رد

 یدرلنا بوراوهن رزوا یربندنرلک احنمدوخاب و ساف ولابنایسا هدتفور
 هسرول واهدندیقه اما هيلع تل ود هدنرلکدت | هناعتسا ودادقسا ند هيلع تل ود

 ردقو یسهدهاعم هلبا راناكن هيلع تل ود ردط ورشم یماضتعقّماوم ود وهع

 اکو ردن رابع ندنرکف نیر هدیاذاحا دنس رپ هکع د ردفل ات هدهعهناعاو و

 ندناواسم ةجرد هيلع تلود هدنروص و هتشب ندقدلوانقرشغاسهسیا ||

 هدنتح رلفاح وا یمارمندربیغت ییسهدامراقاحواو یکح هلک مال اطوتس |

 لاح هسبا و بول وا لاصحا نتروص یم وارارصاوریحند هلع ٹل ود فرط

 هدنرب رقت یغیدل وا شم ا هلت رب اد هص وصخ و كن دنفایربخ باتکلا سان ریکودنآ

 لاج رمظاما لوزەمو بوصنمتاعفدلاپ تیفیکو ب هلغل وا شفلقح اضیا وح رش

 هرکصندقدنل واه ر اخ هلا مارک رودص ومالسالا میش وهرک اذمهلبا هبلعتلود

 تدوعرک اهدنروص و بولي ر و یعطق با وحهدص وصخ و هن ییبل وب تیاهن

 ینیدل وا شا لوبق هجمدقا هلیبسحیجا نمنولتكن ودنکه س رول وا كجهه ا
 نالواعقا وردف هب یدعت هلب ردغاکت بثم ییکیدنیا لودعا رخ و «نددا وم ضعب

 هلباراتأت بودبا عضو هفرظرب یاروا نالواتسدردنیبم ییتقیعح كلاوحا

 لرل هماندهع هلی اداهشا ید یی ارفس ضعبه دص وصخ و ورایست هنلارفایاپسا

 لوعلا قداض تفوه ربهقل | لجال و ییغبدل وا یسیچلیا یدنک ببس هن ریهع مدع

 . كعاراعشا نج هش وا توف هتفد هدنرا یهغت هيا رار ردن وک ضخ مر



 "ةياهنهيلع تلود جد یناججرت نوباهناود هاکوسرازوسمقاطر حراخ
  اطعااکس هرزوا كءردنوک هکتل ود هلا ر صح هب هسجداوم ینکحه دهب اهنلا
 "ندنف رط یدنفا مو ید ندلک یععر باوج رب ندکتلود زونه یدلىا

 .ندنتنانم هدنزوس كن دنفا نیز ن هدکد تبا هل اقم ود رولي هلند هناکس

 . هلوبقهدنن تلود یکيا ضرع قحا مرکشنم ندنمهلماعم نالوا هما ودو

 یهروک ذمدا وممراقروق هکر د و مدصقم ند رعت هلهج و و وردن وا حالصا

 هدارو ن تقولواهردن وک توتکعر زادا هغد وع ةتغبهدك دش | هعلاطم مل ارق

 هب هب رق هوق نزم کلکدغاکر هلبوایراب هديا فقوت هدایز ندنوک جوا

 هدوهب قوچرب ود مل هديا رهت مدقا نآ رب یی هریخ تعلصمرب هلیوبشاک
 :قوجر الک ولانب و تالاکیلیخ هلیسودنک هن رزوا كنو و شلئوس رازوس

 رهعزانمو هلاکمیردب هلیسیچلءا هیسور هدانئاو ردشلو عوقو تارک اذم

 . هب هیلعتلودیالک و ید یس هلئسمایناپسا هدنسا را هریثک لئا وغلب و بونل وا
 یلغاشم قوجر كنهیلع تلود هسا لاح ه ره ردشل وا تىل وغش» وير :

 داو«تیاهنبونل وارا هثحابء و هعزانمیب رد ید هلیسیچمدا اساسا هدنسا را

 دی قم کر ورا طر تک اسا فسا تاقا كالازف هر وک دما سج
 هعطق ر هدنابعشرخا وا نغیدل وار ومأم هتد وعهدنر وص یییدغل وااضمارل همان

 یدرذلیه ناف باب لبا رب رفت
 هب دن رو هوف یاتخ توال وا ترشابم ه هحاصم داوم میظنت هن رزوا كنو

 اضما هماندهع زونهقرهدازوا ی یدرفالهدرصوصخ صعب یل وب نکیشلک

 یسودنکه نربخأت لد هنفوو كتحصم هلغلوا مات نوک زوتوا نیزسقفلوا

 بابیسهصا ی تلا یمرکب كشرشناضهرلردا هناهب ینو نکیشلوا بیس

 ةف ت تل ودیدل وا مات نوک زوتوا مفیدلوا نود هدنرب ره یکید ردن وکه نیلام

 یزاهمان دهعو یدتا تفو راما تویعا عطف ی دوو زن ا یادم

 لوبق هحدقا راد هنن را هدام قسلفرطس ود یدعا قنبطت هش ولطم

 یاری هب دداحا ندنسهدام قلفرطس هلا لوکن ندراتر وص یعیدل وا شا

 كن رلتروص نامرف نالوا شمل وا میظتنهرزوا كلر وهراقاج واو بود, !یط
 رف شلاالاو اهبف هسردااضماهلهجوو هيلع تلود بوروتک هننس وا ملا

aa:هوس بسوی سرب ۷ تی بس ( 

 ه ولت ۶
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 ا یر اضروعوط+ o :اسا رفاح وار وک ذم ی ۳۹

 هب هطحاصم وی واح ی یفحهلوال وب وه یر هحاصم و ظ وظحم هہلء تل ود دل

 هدو دل وا ا ندنفرط یا اینایسا دهد رش ر اوا نیصمم ییعر

 € هژنابهدام %

 یغیدلوار وک ذم هدنس همان دهع نتابع نمای اسا كج وک یسداف ا

 هنلوارک ذهلهجو

 چ همیار هدام

 هيلع تل ود ناڪ مالا بسح كن راناص ر وقرب ونج و هطلام یل ا

 دیک | غیرد یتتمه هن راررص عفدندروص

 ډه هسماح هدام

 هر همان دهع و شا هرک اذلاپ ندنیفرطكراهدام ول ريخ ندا اضتقا عفان هتل ود یکیا

 هلوا اج ییذت
 چ دارطتسا 3%

 هلغلوا هدنمکحرب زكنلارق یلوبان بولوا هرب زج یرلک دید هیلقص ایلهس
 یتم وکح نیت ایل“ یرهلوا لماش هب هر وکذم رب زج هلا یل وپا
 : ردشفل وارببعت

 ثرالاب نکیا یلارفنتایلمامد-سولرافنود هلهج و یغیدنل وارکدهدالاب

 كجوک هندنابلصس و اینابسا وب هایناپسا هج رطوب هدقدلوا یلارف اب اپسا

 ردشلوایراحیریبعتاسایسا

 هک تاعزانمنالوبعوق و هلیصخ ممابناپسا ارخۇم چھ

 دورو یاوجرز رم دوز درب )و ی او

 یلاخ نیکی ردن وک رب رقتوراربخ 4ب لام ۳ دندان مات ۱

 ردشمال وا

 ند هبل ود لوضا هن بودن اتاق رلمهلم اجرت نو امه نا ود دعفدر هدانا وا و
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 ید یراذکتح صم ءان هنغیدلوا شعا راعشا و ماود رول وا لکشم كن شب |

 قیفرت هننیعم یصخ مابامسا هدن راسلح هلاک»هلبس ه اهب قلناج ر یتناجرت

 ا رپ رفت هعطف رب لصلردیا حاضیا وح مش یتیرلاروب یدنفای ریخیدیشق
 تارکاذم قوچ الك و لای هني رز وا كن وب هلک | ع دقت هت را دص ماتم بولا هلق

 هدنسهدامقلف رط ی هرخالابهرکصندنع وق و تامل اکم ق وچ ر هلیسیعلیاابناپسا و

 اننتسایرلک اح نع وساف هلیبسح تناید تدح وتهج ند هيلع تل ود فرط

 هسا ضتقا قبا وم ود وهع ج د ندنفرط ارق ای ایسا ةیامرهنا واسم و قلروم

 یلارف نتایلح» نالوایدهع یلوو یلغوا و یلارفهسنارفنالواندنسابرقا

 لوبق هالا ةياهن كن هيلع تلود بولیرب و رارق هرزوا قوا انسا
 هدهرخ الا یداج هام قردنلوا صح ه هدام شب یکدم ساسا یکج هلب هدبا

 ۱۳ او دا زا دف روت ندارم ززو لرد یک هوم

 ۱ رونلوا رحم وح رد هدرز هروک د ااو رەش وا

 هک هروکذمةسخداوم

 ٭ لوا دام #۴
 رک رام ا نالوادقعتمهدن هاب لارا اسال هاب | هلع تلود
 3 أ ساف ند هبمالسا لولم هرزوا هی دداا یاضتقم هبلعتل ودقیدصتل ا دعد

 هرلناوا یمهخ كنتلود ایناپساهدنقورب جه هلا تلعو هناهبرپ ةبطاق واعطق
 ج د قل ودایابسا هلوا فرط ی ماکت وا ترهاظم و تناعا یرهج ویرس
 ندنرلتل ودنیتایلصس و هسنارف ههساضتفا قا وم ودوهعهرزوا قفا و تاواسم

 ةطاقو اعطق هدنع وق و رصاح ه دیتا هیلعتل ود هلي سرب ندلود ادعام

 | || تناعا یرهجو یرس هرانلوا یعصح كنهیلع تلودهلبا تلعو هناهب ر
 هل وا فرط یالماکب ویلا ترهاظم و

 ¥ هنا هدام *%

 ویشا نالوا ما تخ نسحر ذب هطبارهدنس یتلودایایسا هلا هيلع تلود

 | ةقلخو هنب ریکیرلکب یراقاج وا سلبارطوسنوت و برغربازج هنیت هلاصم
 | تادهاعمنالوا هلبالود عیج كن هینس تطلس راقاح وا نانل وارک دتونل وارایخا

 مصو انئتسم هد راها ص ءو
 هدنرادب ودنک یرلهدا راهدنص وصخ

 1 1 نذَقلوا

۳ 

۱ 
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 4 د ران اص رور لخت کو ونحو الام لغ تل

 یوصعر كن ودنک بودب افکت ییسعاتریغكنولابنابسا دن , رترضمعفد

 می رد هدنص وصخ یراترضم عفد كن راناص روقراقاح وا نالوا هدنس هب اه

 هلیسیدنکز گلاب بویقسا تلافک هدصوصخ و ولابنایسا هک بااحر و هديا تمه

 یساضرماعصنا ڭنەىلع تل ودهدلاح یرلفدل وا لح هديا هخاصمراقاج وا

 دیلعتلودهددا وم عیج نانلوا دانا ساسالصاما و روتسا تم نسح و ۱

 دنناش كتلود ر رتعمهداب وروا یکی لود ایناپساندنکیدعت|تیامرهناواسم ||
 وربند هنسحواردیلغ وا4 زا مهلتناقح نانى را رۈي رو هلوا شماعاتیامر

 تمصمیردنل وا را هلاکم وهرک اذم هع و بوروط وا هدا رو یسچلیااینایسا ۱

 مزال قفل وا عطف هدهاعم و هرکأذم دار هال |داعم نکیشلوا تد رو دما

 توادعیدومو صولخ نال وا هدنعح هبلعتل ودكنول اابسا هسلا رولک

 هج هتسل وبا رظن هلاح و تق و هکلب لکد ینبم هت راک تهج ندنفج هل وا لوح" هت رف و

 ندنفرط لود هلا نالوا یتسودكن هیلعتلود وكج هاب هر وتک قلانف ځد

 كجهديا دلوتندنو بولوا هردکم تیفیکرب تلج هلدیا تارغتساو بحت

 لقح و موهوم هدنتروص یلیدعتولیهست كراهدامنالوا هبف عزانم راروذح
 هدنرادنع تنطلس ناردمو تلود ناردم یعیدلوا دشا ند ربذاح نال وا

 ار ا تبع فد رع) ا اوخرخ E هبلعتل ود

 كن هيلع تلو دامن اد ودردمولعم هسکر ۵نایزوررضرم گیدزوک نک ہس ور

 هدنحا یراصن لولمیلارف اناپسا ردعفا دەب ودنک هک ردیآ شن یتیم
 تلامه ویلق هعطق ىلا زو و صح تولوا رادمکح دن تم :کمیذ وری

 E E ies ٩,دلاح یتیدل وا در ۳

 قدر TNE هلا هرظفل تام انم هلو و ردراکشآ

 را ربخ هب یدنفا یربخ ود ردررعم تماخو هدنک وص ران وسهراقبح ندلا ۳

 یتفیدل وا نام ملص با هلع تل ود ڭنتلوداس :اساامدتم وید ردن وک ۱ ۱

 9 هس راد e ER هدک دا 0 9 0

 ۱ 0۳ ۵ 9 ار اا عطقند هيلع | 1
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 هل رقاح و وهیلوا مفاو رجوی دالدبا ملص ها لا
 ِ هب هلاصم راقاح وااماردق و ترضمر هدناو هل وا ض وفه راهدا را شدنش

 یرشدعت راها لص رک اهتشب ندنرلکح هیلیاتاشاع راهسلوا رابجا

 | نسر نکلرولوالکشم یرالاح هلغلوا رص همانغ یراقدلا ندایناپسا
 دو طرش ِِ كن را رسا ی هدهبلع رد یدنفا ن

  Aaرد سا رسا ا ردا ر“ ددلرامآدتساهدر :

 ندهر یراربسا ردقو هر کصرولاق یلاخ هاسرتهدلاح یکیدلر و ه ورک

 یللازو مارلسا لها نالوا راتفرک هرسماد هدههلاطا هدند ولايت امسا هلو

 قالطاو كمدآ نالکندف رطیکاحساف یغیدل واغلابقحاهزویکنا تیاهن و

 رفت یکیاردشل وا مولعمندن رارب رعت لرل ریسا یکیدردنوک هداعس ردهدب وریدتا

 قغلوا هژلداپم بول ر و ی ربسآ یراصنرفت ر هدنلب اقمیرل ربسا مرلسا لها

 یتیلسم یارسسالاحرهب ,قلخراقاحوا هلغوا ندنسهیع رمدعا وف كلراقاح وا
 هد راق ویلم وزلوش هجری دن یتیدلواهلو رزقا رب هدکل بسا وراردمالادبتسا

 اهدتاقر یدنفای ربخ هلکعا هدافا ود ردلک د قبال هبلح یهروعمدناسرت

 تاس ردا طسب یب هلاکم نالوا مقاو هللا اشاب ناد وېق هلغل وا رب

 لوبق ندشفرطزونهرا هدام نالیشلپوسهدننامز كنندنفا یضبف ناهس

 نیتایلصس یتسهدامارساهسخ و نوسلاق یعبک یتیدزابكنا ردشماغل وااضءاو
 ۱ نوسنلوآ ی سلبا ای اسا هارجااقبطت هنس همان دهع

 ضد وهفت دن رهدارا ویأر كل ودروما E لوا نی رت كن ر ندنيفش ود

 باپیسیچلنا ایناسانیزسکمک قوج یسارا ا !هلاحا و
 1 | دوخایو قفلوا تاشام هناریبعت یکیدتسا هلا ع دقت رب رقت هعطقرب 4 یلام

 : بوسا یعطق با وج ر هدنر لص وصخ قفل اضما هلیذیع یس همان دهع نیتابلیعس

 ١ تو تص رفر هلو و یکح ةداتدوع هنتکلعهدلاح یتیدلروب هدعابسم

 1 هدافا کج ةو لا یهتشررسو اهدر هیلع تلودهدلاح یتیدلوا

 یدلب ااهنا و

 | ر دعطقرب هب یدنفا یربخ جد یرا ذکصم حوساهدان او

 ه اراصت لود كن هیلع تل ودزکلا یسهدام قاف رطو هدنسادوم هصالخ

ل وا لکم ىسيەح مام ودصقمنالوار اد
 || ردد تیفیکرب عفا هاتانسا تز



hd EEبک ۳  

 تازاىتماولردرههدەس ورع كلا غنوا یرادء و راک یدنک-ه راس ل ودو ۱ ۱

 رههدارو هدلاح یغیدل وا هدنرب رب مجد كنایندو بودا لاصعسا یعفانمو |

 قلوا کا انس هعد یس هع وتم تل ود یدنک نسولیتوفیه ها ۱

 قیدصت هصالوف نبر ذات قمام لوا یراحهدنراقحرلنا هیلعتل ود نیناوق و ۱
 شاپاب هن ابلاغ هدن رلتف و یوق بكن هيلع تل ودییالوطندنراقدل وا شنا ابتخا و ۱

 بودا لاصعصسارایینجا ارضی هدهع کاوف ځد هدناده اعم نالوا
 هدد راس خب الماعم و رب دن نالب روک هدنن را كن هيلع تلود ةعنهدزعامز

 ردقو یسهراچ كنان | فست هلغل واى را ك رانو راتج ز نالیکج
 هدشکعشا زرحلا ون هلبا تاشح ابمهد وهب هلو ی د یسهداهاینایسا هتشا 1

 یدنفا یربخ هنب رب هدب ونلوا لزع یدنفا یضیف نایلسندنفهدل وا شلاق ||

 راددصوصخ و ییلو یسیچلیا اینایسایخدهرکصندقدل وا باتکلا سر

 یتح ردشمالوا یلاخندکمردنوک ر ارپ رقتددعتم ورا ربخ هب یلاعباب هلیناجر |
 هلا لاسرا ه«یدنفا ی ريخ یناجرت هدنلئاوا یسهنسییلا ناسقط وبشا

 دعلاطم لرد وکاکب بودار رک هدخاکرب یرهدامنانل وا ذات اساسا |

 كنهریاسداوممرولب هلو هراحر :هکلب هنلوبف كنت یراصت لود دنا

 هب هحردو تصص هکنوجو یدیشمردنوکر خ ود مهسهنماظن د ||

 هرزوایکلسم و یآر یدنک هدصوصخ و یدنفای رخ ندنغیدل وا شلر 3 ١

 هدهجرد یعیدل و صم ور وصح هدلاکشا هجدنالیابلوابویمه ورو 9

 .بوراتیچیمهعزانمقاس ولسن وقر راول هیسورهدانا وب ویدا روبح هکر ون
 لاغشایتل ودناکرا هلا تاشحابمهد وه هلو هدنسارا شارد شالتر هل وب

 هدنامزكندنفا یضیفنایلسو ید ردیازا حا واقنا یخدندکعا عیدصتو

 ارس نان روک عفان هب هلع تلود لصاهدرهدام ناال وا ذاا شاسا

 شم واراج ودهلاکشا هدقعح ورشم لا ونمر دل وا بول وا یسهدامقلف رطب

 یرلادتا دوب بولوا یسهدامارسا قالطا یدیرب ندهروک ذمدا ومو

 هرزوا قلوا هده ینیلسم یارسایت) وداینایسا سابق هن هطاصمنیتایل چ ۰
 ندنفرط ارخۇم نکیا شلسلیوس هرزوا كعا لاسرا هتداعسردو قالطا

 نادوبق یدنفا یربخب هکوبلاح بول واشلرب و رارق هنسهبضق اسساقالطا
 وال وینایسا بودا نايم رد ییسهدام اینایسااشاب ناد ویقهدکد تکه نت راب زكناشاب

 هتبلا هش رقاحوا سئوتو ربازج هکمادام هدنص وصخ هل اضم هلا



 ۲ اس اا او روم قلفرط یوشا تولوا یسدهاعم تیساضو |
 | اضتقا قلپات بولیشلیوس هخ هقشډ هسيا راو حاشحا ک١ ندنغیدلوا كعد

 9 باعا قلواهد هتفومو هص وص تروصاع ادیراهدهاعمقافتا هل و وید ردا

 | هب هيم اد هدهاعمر ندنکیدلک هنل وا سیسأت هن رزوا هلراقتم عفانم وندنکیدتا

 | قفاوم كسا یکعا حرد یتسهدعاق قلفرطب نالوایرا صوصحقافتا

 سیل فا وط اتو هطلام نالوا ندنس هعب كناایسا و ردلکد لوصا

 ند هيلع تل ود حبا وت هد وديا بتیلکت ه ولان اپسا نت رضم عفدكن راناص روق

 ردجراخ ندهرظانم نوناق قع اچ هسیسات ینقافتا قلفرطیب هرزواح ورشم

 شغلوا ضاعا نوت نوت ندنرلتکرحسلو تانقلخ یرقاحوا برغ هله
 هرلنآ هيلع تل ودردرامدآ شکر سرانا هقدنل وا تیاکشندنراف رط ذ+ینجا لود و

 یسهراخر وشمالبابیشرب یرذلی وق دهها ناهار و دم هر

 طعف ردتعتسم ندلصفت هْغل وا ه دن آ دیه یسهعح و رحم كنسا وا شمالنارا

 | سریربقح هنلوابس هکلب و قجهلوا ضازتعا یاح لصا كنهداموش

 یتمدعودوج وكنراحتدا وف هيلع تلودهدنراسلحم هلاک كتاذ نالواتفو

 .عیسوتنوجما تلودربابع ردیسعد رارا هداف دکل لصاو ردیادعیواسم
 || قجهلساب لار لولاینایسا ور ولی هلوا هیکلم هدافه یماد ود وب ندنراعتهرباد
 نالوابولطم هعقدنلوا تیاعراکا ندنفیدل وا كعد هیع اد ٌةاصمهدهاعم

 هدوهب نوجنا كنو یدرولوا شلوا لصاح هلتعیبط یسهدام قلفرطب
 شغل وا لاصعصسا ریش یلهدنافهکت رام كنهیلع تاود هدرب قج هلشارغ وا

 مزاللصا هدهبلود تالماعم هلوتمو یدرول واولریخاهدرسههبشیدیل وا

 قح هنل وا اضعاراهدام ناو حامح هنربغ و تیفد كل ود یالک و نالوا

 هقئلو و ولریخ هدنتحیراح و هعن كف ر طور یسهجردرم ماکحا كتهدهاعم

 داععتا هسخ و رد رادیصق یسوا هد ر وص ىج ەش وط هتل ود قوفحو

 هد وهب هرو هد هفلاس هنمزا نکل ردلکد تمر دش د وخ اب و تلم ردکسک یدوهع

 هب دهع داوم شبا هرکص بوباق ررفآ ندنلود رایدنفا سر هلباتاثجابم

 | هلهو شما, هنفانم كنس هعبتوراجت فرطور یک یکیدک هم هرکاذم
 لازتهلب هغلا هناسل یسیدرقل كن رلص وصخ تراعتنالواتلود بلاقح ور
 | شمالا تقداعطق نها نما لیاقت لوصا نالوا بولطح لصاو شماغ
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 فوخ هیلعتلودیالک و ندکمردتآ داتساو ورهه هلع تلود نم ۲
 رایدلاق هدددرت لاحر ءان هنن رکدتا زاحاو

 تاذهیلع تلود تیاهن هرکص ن دنعوقو تارکاذمقوجرب هنرزواكنو

 دلع تاودو ردشلات دارت ضم کلا هجا وشال
 هرانا دوخاب و ییاهف عزانم تاریبعت ردئیهتمو دعتسم هنس هطاصم اینایسا

 یکیدلباتصخر بلج ندنتل ود كی چلا هک | ح ردهدنسیاریبعت ضعب لثام

 ی هااکم هسلارولیغارب هد هج رد و تهم ور ونل وا هلدابم را همان دصت هدنآ

 یدیشلرب ور رقت هعطقرب هنسچلنااینایسا ودرول وا شا حسی

 تاتکلاس رهدهسیدمهدناتدوع هنتکلم یسیلیاابنایسا هنرزواكنوب
 لرهزبس وک راهم :چ ضعب اب ماظع | یتمصم یر یخ دیدفا یضیف نام

 رب و ترطضم دهایخ قحلاق هدشکعشک هل و یم ەچ نکیشلا رس رفآ

 ردشاو صالخ هلفغ وا لزع نب نسکمک قوج طقف ردشلوا
 هدنعح یتلود نیتایلحس هلیصوصخ و كماعا دهاعم دفع هلشل ود انایسا

 ید ینیعر كنهدهع طئارش نالوا شفلق لوبفو زب وج هعدقا

 ارز ردندهسم روما یسغلوا فلکت ردقو نوجا كمامر و هایناپسا

 (لسللاوصج ناو) هنس هلاص م وړس كتل ودر نانلوپ هدنساعدتسا ملص هلهج ووپ

 یک ایاپسا بودا اضتقا كیا تاشامو لیم هصسادوم یسهع رک تیآ
 تراح هل ودرب نانل وب ەد هيلو د هينا هتقبط وناملوا دودعحه هبا هيلع تا ود

 | ردراو یلاقحا قلوا ررضه د التعهدنسلپاب هدهاعمرب راد هغلتسود و

 ووشعا رلیششغل وا لوبق هوا طارش یغیدلوا شا ضرع هک امسال

 هجورب نوو نات ر توعد هکلب و لافتشا و

 باخ كن دنفا سرو هدددرتلاح ر كنالکو وهدشکعشک نیلم صنت ر رحم

 هدنس هباثم ی ور كتل ود سج تراحت ما وردشمل و توب هلی لاق هدبارطضاو
 یملوایدهع راه هتراع و ےس هلا تل ودر برید كتل ودر هدلاح یتیدل وا

 || هحرکاوردندتابسم یعبدل وا بج وم یی ہدئاف ےظع ن وع ا یراڪ و هعب تای رط

 هیلاح عفانم هج همی وی و رسکلتفو ی هدهاعم دمع هلب رکیدكتلودرب

 هلا راولاینابسا هلدهح یعیدل واند همزال یسعا هعلاطم و شد زد شی

 هدهع طب رش ییغلقرطب ادب ومتلشود ایاساهدنص وصخ هدهاعم دفع

 تراک یرلکدتسا را ولاساساهد هسدا لکد هعلاطم انف كليا قو و طبر



 ی
  كنولانابسا یراناصروق رقاحوامدقهامدنج ینحو یخ هیمهلوا یک

 | كج هلبرو هرفاجوا هلفلوا جردنم یرلقدلوا شلا ین رایک هعطق زوقط
 :ندنفرط یدنفا سدر یعج دیم هنلوا حرد هکست ساسا یرارما رابخا

 ..بابیناجرتجدیسچلااناساقلاراوو  یدنلوانام هنسچلیاابنایسا
 زاعود هلاطشاهدمع ری ناار کادر وزار هد راف توردنوک للام
 هنا هلع تلود هدنن ومصم یدلک تارب رحاکی ندعل ود هعفد وار ز یدلوا

 یس a هلاسمء ط ورش وللنم طقا مش دراو هطدارهد یعللا نیتایلیح»

 رک ارشد نیس هغ الاخدا یثرب باز نددعوقرم طئارش هلدیشعارومأم

 نکعراذتعا هقلود یدیلواشغل وا ریهمت یکستساسا لواندزاک تاربرحت و

 مردق هغغاقفرحرب هدانزندنط ورش نیتایلهس هرکصذدن و نکلیدرولوا

 دن رزواكنو یدتسا یعطق با وجر هدص وصخ ون هاا رابخا واهنآودردق و

 بودا تاقالمەلىس 4نا ایابسا و وفات ییاجر نواممناود دارت و

 | ییچلیا هلصنت و حالصاكتارببعت ضعب نالوا اهبف عزانهرزواقباسرارف

 دکلکب ا وجرب وزاد هکتل ودهرکرب یماساوش نسهله وش ایعس هک ا اضرا
 هبانغتسا یسیچلیا ناسا جد هعفدو هدهسا شعد تبا تماقا هدفرطو

 هدهدهاعمدتع هرزوا یطورش نتایلح»بودا تنوشخ راهظاوترمشابم

 قبدصت هرزوا قفلوا جرد هنکسم ساسا هحدقا هتشب ندکدلیارارصا

 رادتا هکلک ندلهاحشتروص هلاراکنا یداوم ضعڊیغیدل وا شا لوبق و

 كن هتاصمهدن وروط وا هدنداعس ردو ربندنق وردق و هد هلاکم یاننا تح و یدلبا

 هسا رونل وا مش نماصم وب لردبا کتیا ییالوط نذل واریخأت وقوع

 | یادناخ یرالارق نتابلصسو اناساو هسنارف یمن یمایلماف نو رو هل
 هناتسود نت ودل اڻ هعشا ندک دد راررب وحز و ندنغلتسود هلع تلود

 بود رد څاهدابزاهد ه هيلع تلود هسبا ندنتلود ایایسا یرماهر احس

 4ب یلاع بابهدننعص ناب ین غد دل وار وب هکع | تدوع هننکلعهلماحردی امو

 ` یدتااطعا ر رقت ولت دش هعطقرب

 هیس وره وک ندن وکه د هسا شلک مزال قغ وا کف قترا هن رزواكنوب

 ۱ |شالئاب هکمرولب یراتمالع كن راق فن نالوا هنعبلع هلعتل ودكن ود دیسک هلا

 یکجا قافنا هلرلناكنتل ودهدنروص وب یدیسیلیاانایسا وندنشردل وا
 دااکم حسف هلص وصخو ندکمردنجوک ینولایناپسا ندنکیدلیا بارشا

 چ هصیتن #
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 یتلصعد رداتنان و تایر اهظا یدنفا یضیفناولسیت < وا ىکا
 ندهرکص نکیا شلارانبرفآ ندتلود ینالوط ندنکیدنا لاصیاهرا هجرد و

 تلود ندنفرط قلود ایاپسا هک هلیوش یدتاروهظ هعزانمهدنا رببعت ضعب

 اغ تل ود قل وش راقدتسد رتف یماغ وا هناماهرامل ود نالوا یمصخ كن هلع

 قفل وادهعتی ساغل وا هنااهراتل ود نالوا یعصخ كنتل ودابنایسا یخ د ندنفرط
 نددبلع تلود فرط هسا اکو یدلبا فیلکت ا اینایسا ییصوصخ

 قالطا تلود هج رکا هنن راقاحوا برغ هکنوج بوبم هلوا نکمتاش

 هد ورايا دناشندنراودل وا زرفمهلتهح ضعب هدلاح ید هد هسیآ نمهنل وا

 برغاربززمهلوا نک هجدیلع تلود هسیاو روشی هباعدا یتساغلو
 قمل وا تنواعم لاح رهب هلتهج یرلقدلوا ند هيلع تلود عباوت یراقاحوا
 هللاوا اس ایسا یر ندهمالسا ولم یک یک اح ساف هعدب ندن و رولکم زال

 لهاهدلاح یتیدل وا كحهدا دا دّتسا ند ۰ اع تل ود هدب ودا ترشابمه هب راحت ۱

 تل ود هلی د رفت تقالح ةعماح تهح و هللسح قلوا ضرف هاا ۳9

 ندهبلع تل ودفقرطتروص و هع ءان رول وا ند هضیرف یس | هناما تن هيلع

 هدلاح یکیدلک مزالقهل وا دهعت یسهدامقلف رط ی ندنسف رط ب وم هنل والوبق

 هل رب ندا راصن لودیرب ندنفرط یعب قان الل وف یظ هل یر اصن لود هدن ر اصح

 هدنص وصخ قازابیزیبعتیسلوافرطب كرخآ فرط هدلاح یکیدتا هب راح
 هدفدنل وا اپنا هته شم ماقم هلا هیغاس ه رک دن تیفیک و ور وبحهرا صا یدنفا سر
 تنواع» هدکدلیاراصنتسا ندنر رب برغملا ىلا قرشملانممالسا لها هکنوج

 بویمهنلوا لوبق یراریبعت یرخ 1ل ودد وخاب واصخ هلتهج ینیدل وا ضرف
 تراشاندیمالسالا مش فرط ود ن وذل وا تاشاعهنب ریبعت یراصن لود ارصح

 هل اصم ساسا قرهلوا روصح هدنریبءت یراصن یدنفا سیر هلغلروي
 كنغاح وا برغر ارج یسچلیا ااہساامدقم هقشب ندنو یدلاق ء8 ا

 قصخرو اض ر ندهبلعتل ود فرط نامه راو یاتدادعتساه هخاصمهلم زب

 ج د نص م رک اذم یدارب دزجاتح هنس روس اطعا نامرف هعطقرب یواح

 ییدروتک ندنسکب راکب را زج كمدآنالک بودیک ه رغر ازجندنف رطاشا 1 إ
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 7 و ودتس منزل وف

  هنساطعا دنسح راح ندا ندنغیدل وا رص * هنس ده اعمنیت ایل نصح ر

 هرکصنسرو دمردناقیدصتاه افشین و یدنفا سن رهدکدندمهدناتراسج

 ردآثارا كشزوسو نیسرو هدیآ تاجا ن دکمر و دنسارب رګ بو ود

 زکفافتا هقشد هلیاول دسنارفاما یدیاراوزک هده اعم كرس هلال هرلکنا

 . ||رارید هریک هه روطزوسزکیدل وا نیعم هب ول هسا رق هنهبلعهزنلکناندنعزدل وا

 نایرجراهئحابمو هعزاننقوجس یکكنو و یدلیا هلاقمو د ردلثم روهشم

 حردنم هدنس همان دهع نیتایلعس هک وح ساسا نال واب ولطم تراهن ردا

 ترابع ندنلیصفتو حرشكنسهرابع قلتسود یمادو هد هطاصءنالوا

 بواب رب و رارف هغفل ساسا عضو قرنلوااضمادنسرربهدل امو هلغلوا

 یدیشل وار د ماتخ هل روص و جدسلحو

 كنکسعتساسابونلا ندنسهجردوب یلصم هن هد هلاکمیک هعفدی عج وا

 دنس اسا قلفرطب ویا یسیچلیا اینایسا ا دقدنلوا ترشابم هنعظنت

 هدنافیاکلم هجرکاو رولکمزال یسعازق یشر ید كنتلود ایایسا لپاقم

 1 هدلنفحیراتلودهرماک:ا و هسذ ارفهرزواقلوا راشعار نوسل وااظ#هد هسیازل وا

 یاونعهاشداب ند هبلعتل ودفرط جد هنلارق اتامسا وال یعبدل وا یراح

 | كنا ونعو هدنتح یتلود هسنارف ندنفرط یدتفا سر هدکددنوسلرپ و

  هسنارف هیلعتلودهکلب بویلواهدناوا یغیدنلوا هدهاعمدقعادنایسلرب و

 ۱ ردق وشهزسیدعشرب ردشلوبع وق و» رکصندکد روکی غلتس ود قوچ كىكنتلود

 | نالوا یراج یعببط ردق هیدعش هکلبزرویمدزکیدنا تن واعم هز هلبایک
 زرو هدا فیلکت یا ردن ر ابعندقماغآ وا تن واعم هزم رانعشد هکیماود تلاحرب

 هرکصندقدنل وا هلباقم وب د ردلکد ند دا وم ردیااضتقا تافاکم وهل اقم ص وصخ و

 | | ودایاپسایرافاج وا برغ و یسفل وا قالطا كنارسا ندنیفرط هک ی رخ ادا وم

 هعطقرربیواح ینغیدلوا مضنمیلاع و

 ضهبر د ا یعس .كنتلود اب تین ۰ رات رم ا

 ساسار یواح یهددعداوم قرهنل وا ه ورلع هنسهددام ساس اروک ذمرلهدام

 واو ا ر کک اک  ؟

 " | تفصم و شلو رارقیموصخ قوا رهت ندنیف رط تونل وا میطق سو

 یو
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eییکیدقسا قف ول یشیاهلب دارا تاک ررقم  

 ۱ یدلیا راعشا
 تلود هدراک تبقاع هدقدنلوا ضرع ه  هناهاشیابک اخ قر هنلا هلق تالاکم و

 هب هیلعتل وداین ات نوحه اض ر كنالاعت هلن ال وا هلیطرمش كمر وناحنخ ر هب هلع

 نبع ضرفهزک هلج یس وا غارفا هبلاقو تروص نسحرب نوجا تنایص
 تقادصنام ردقو یشرب زلو ماظن هدقدلوا قافتا روماره ردهدنماقم
 یصنکیا لایظعم نابعش یدیشلوا رداص نوامش طخ هعطقفرب ود ردقافتا

 هنشلاسک ره یب هنس هظحالمقمالوا فقاوهسیک هن ینوکی ستر ا رازاب 1

 سد ریسیچلیاایناپساهدنراوص یدیتعاسهک هداننا یکیدنک ب ولیکچ هنج وک
 قرهنلوا ترشابم هب هلاکم هرزوا قلوا هباث ٌدعفدبولک هتسیلاب كن دنفا

 یسهصالخكتاثحابمندیا نایرجهدنرانب ردقهرب نوا تعاسیخد نوک لوا
 رونلوا ناب هدرپ زا
 ینوک هبنشبوبشا بودا اد همالک یسچلیا اینابسا ادتا هدروکذم موا

 ]رحم

 ینکج هلبرب ورا رق هل وک هن هح ص *هدامقج هقیج یسهتسو هنا و نعي یغال واچ.

 نانلوادارب ,اهدسلح یکل وا یدنفا سا رهلکم د دیا مرک باوجرب هل رک سزاب 3

 هنطنا رشننابلصسناههیداومر وصف هرکصفدکدلر ورارق هنسهدام ساسا

 تل ود هدنسهمان دهع نیتایلعس یچلیا هدک دید زرابا ترشابم رزیظنت اقیبطت

 یسانغكن وب بول وا ح مصعیدهعقلتس ود یم اد و هدب ؤم هطاصم وبا هبلع

 كماعارارضا هبا هناما هنسا دعا و رادت | هب هن اعصح عض 2 وهنهبلعهبلع تلود

 هبلاطمهلغل وا قج هلى زاب ج د هد نه همان دهع 3 و ردت رابعندنن وضم

 یدنفا سنراباوج هنسعد رولوا لصاح ندنموهنم كنا مآ رم زککیدنا

 ندهظحالم قلو عوقوىسەبراح كن ر درام لود هلا هيلع تل ود

 هدلاحیعیدنلو یتافتا كنتلود ایناپسا هل ماعصح هلوتموب داش ردلکد دیعب
 ` رولوا نمهدناف هن ندزکفلتس و دلزسهدنروص وب ردظ و ی اتنواسماک |

 لصاح هدنافر هسکلمردب واسم یدعود وج وه دندنع هيلع تا ود تراک هدام

 یدید نوسنلوا هدعاسم نوچن همارم هجفدلوا
 | هنسادعا نعي نتن قد صه هدنمح هيلع تلود كلم ود یجلیا دن رزواكنوب

 | نقرط د ضرغند هطاصمدقع ومرولب انش و امزج ینکج دا تئواعب
 مرداقیدصتاهافش ینو هلغلوا ترابعندعمالواهدندیف رارمضا قیر رب

 نیا



 "لا ندمهدهاعم دعع هلکنا هلغل وا تلود مسح رپ اترا را رک توت

 ندنو یسیچلیا ایسا نیکعد ردبولطم یلوصح هدناز هدنافو هیکلم هرو
 0 یب راعاتسود یونعمیع) قح ناف یر رب تل ود یکیا هک یج رول وا هدئافهدایز

 یخ دتراحت تعفنم هقشب ندنو ردرلکح هدیادی أت ها طب رهدنسیخ دهد رهاظ
 یمدعودوح وكت راح هبلع تل ودة لب اقماک و یدنفا سا ر یدیدردررقم

 كن هحاصم زیگیدید ساسازم د یکلم عفن هنر ات عفانم زکلاب و ردا ردعیواس

 كنتل ود اینایسا هکر د هیکلم هداف تلج هل ر وکه دنت اهن نعل یس هم اغ تلع لصا
 هلکع دردم زال كغ یس هج رد وت وق كنغلتس وده هلع تل ودالابتتسا والاح

 رابشزککیدید هیکلم عفانم هرکص رونلوا هدهاعم دقع ادا یسچیاایناپسا

 تودیا مالک فطع هب هطحاصم ساسا هن یدنفاسبر هدک دید ردیاعرفناک |

 ادتا ردب ولطم كن هيلع تلود یلوصح هیکلم نط تعفنم رب ند هخاصموب

 هنهیلع هيلع تل ودردیلاحاب دار ز ردم زالق واعضو ورک ذنهدزفت" ساساوت

 | هدنفلتس ود لو داینابساهدنر وص و بول وا یلاقحا كا تکر حیرت دهر اس لود

 دهم ونایم رد یکج هی اهن اما رزصح هل وتم وا كن هيلع تلودقرهلوا تات

 قوحر ندنسفرط هس رزواكن و هلک | رارصاهدنعض وساساو دردیلغل وا

 ادلیاهدابم ی مرا همانتصخر هتشا یدنفا سی رتباهن قر هنلواد ارب ارشحم

 هدکدیدزلوا هلبا لیجمت رر وت وکل مأت رايش هلو م هد !افتک | هليا ردق وب نالن وکو

 ' كناوردیضار هنط ورش هءاندهع نالوا ,شلریو هنینالس منلود منب یا
 نیابلعسیدنفا سس رهلکع دردق و تلاحرروت و کل يق و لاقهدنارتسا یییداقعنا
 هکلاقحا وزجاتح هکءهروک ندزوک هرکر دعا هعلاطمزونهز نیس هماندهع

 هظح الم نص وصخ ساساوشزس هلهزرول وا حاتح هنت را هدام ضعب

 ك دیا مالک ع طق ودم هدا هعلاطم هج وبار یجدزر زکیزاب ج د هزکتلد وزکیدبا

 ردزوا کین هنس جوال هل رب وهمانتصخر همد بول وا برطضعمیچلیا

 زع واطم مدلاق هدارو ید هدابز ندهنس یکیا یدک هدرللو _یسدهننسرپ

 هدرلنک مدمهلا باوجر معنوال یدا هل اصمدقع هرز وا یط ورش نیت ایل“

 هسا راردباتفورا ما هن هلا صرع اهدهرکرب یدلکد خاک اکبندعل ود

 یدمهدروتک باوجر,ندرازح 21 تلف رسا کس رشد تداتدوع

 كن هیلعتل ود مسزاب هل ودون د رسا ساسارب هدننمز وش هنلع تل ود ید نب

 تاتعیداکیهدرب هاو یراکحهب دیدلش الک | داوا هدعاسم مدع یا م

 4 هدیا
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 هدعب و هظح الم هکلتفد و هلمفا رطا هلغلوا ندروما مظعا هاو هدقدنل وا

 مالسالا میش یص وصخ یىل وا غارفا هبلاقر هلهج و كج هبلک هروهظ یراتنجش
 هد ۳ ی رد لصفنم نده ور ترادصو 4 ی دنا تی هدعب هب یدستفا

 نوسلرب وماظنهروک هنساضتفا قافت الاب قرنلواهناراهرابدنف اهدازقحالمو

 نوسلو ماظفهد مال وا نامش هکرولوا شیااضعبنیسهربدنا رذح هباغلا هیاغ
 قاروا هلغل وا رداضنوامه طخ و درول واراح ودهراسخ ه راکءاحاروند

 نانلو مالالا میش تق ولوا اهل هب هبماس هرکذت هعطقرب هلیقاطهروک ذم

 میش فرظ هتسالاب كنهبماس هرکدت هدفدنل وا لاسرا «یدنفا فر رشد

 یک تیام وا تسانمدص ودر هد هداموب هدشماهنانل واتراشا ندیمالسالا

 طورش نامهرونروک نابسجا ځد قی وعتو ریخاتزاردورودهبنممو
 عورش هن هلاسم شا لاک نوک رب هد هئعه هرزوا قغلوا طا ر هب هعقأت

 نيغ وا هدافاود ردلعا و تانج قابرولو تروصهرزوا نسم

 تازشا هنملاکم یوکی کیا ی رکی كنج ر یس نس نا
 د ندفرط هت وایدنفا یربخ یکی هلا یدنفا یضیف ندفرطورب بونل وا

 نالوا عقاوهدلاح یراودل وا رضا یتاجرشابحوساو ییاجر هان آیییلو

 رونل وانایهدرب ز یسهصالخ و تیفیک كن را هلاکم
 دنکیدلکهنل وا وتندنع ويش سانلا نیبكناموق و هلوقمو تقولوا هکن وچ

 هدرو ےک مم وب قردنل وا ما لا یس و موتکم ید كن هلاکموت ءان

 كن دنفا سه رند وفد را اليد رحل | ىلع راناج رت روک ذمو یسیچلیاانابسا

 زاغآ همالکی دنفا سا رهرکصندقدنل وا هلدابم را همانتصخ ر ب ولکه نس هن اخ اس
 زج اتح هنعض و ساسار هرزوا قل وا یسانبم كنهدهاعمقح هنل وا دقع تودا

 نکیا یلارق ننال“ مارق یسیجلیا ایاپسا هدکدد مهری و رارقاک االوا
 هسا شما واذا 4 ساساتفو لوا یدیشعا هدشاعم دفع هلا هلع تلود

 هنکماو هنمزا یدنفا سر هلکعدزفلوا عانتما ندنسیسأت هلهجولوا هنن
 ردشک هدا رغت هلاراودا لقت ځد لود هج مابویاواهرزوادحا و قسن

 سکا



 و

 ۱ قەغ زا مد ا هایسیکیا و داش ]را یافت هل رانا هدتروص

 . كردیا قاحا هنساغ ودلراتا ییساعود انلعولاسایسا هسیارولوا كجەدا

 مەديا هنأعا هراناانلع هج رب دقت یتیدنل وا هل اصم

 رکا ورولی هنلوا جرد ځد یط رش یساع|قافتاهلباتلودرب جم هنهیلع

 شلوا لصاح هلستعیبط یلاهماكتفصم هسیارول وا كج هبا تقفاوماکو

 هیلشب رک دنحمصم “رکا ذمهنب رک قو رولواشماغلوا درایلکه نهدم#و
 اا وج هنر رق روڪ ذمكننیلوپ هسیارولیرویهدارا قف واتقوراما

 لوا ارخ وم كن هلاصم یغبدل وا شخ ادقع نکیا یلارقنیت ایا ص“ سول راقنود

 صن هنسلوا لماش هتموکحر هلوباهد یفیدلوا س رسد هلبالرت یتموکح

 هطسفس عونرب شک هرطاخ ند هرکص امداو بویعا تلالد هماندهع

 ِ ردقو یتبحالص كل ودانایسا هامدا و هحطرشهلغل وا
 هحدقا طف ر ویا عانتماندهدهاعمدقعهلسا و د ایناپسا هيلع تلود هکوبلاح

 ایم هبکلع عناوم ضعب كنەلعتلود هح ساد م همانا وج نالوا شازاب

 اشا نادوبق یسهدام ترغریازجردرظتنم هنن وه م تقو هلببسح قلوا

 ۱ ا لا نداد وامدس قادس طقر دعش وا مالمتسا هاف زهغ
 هلا هيلع تلود رک هنسهدام اود. نوسل زاب یا لاععتسا اهد هرکرب

 لوصا كمزک هدنراوص هيلع تلود ی داغ ودكنل ودرب نایلوا یس هک رص هدهاعم

  هدنراوص هيلع تلود یئافس ابابسا هلصوصخ ردلکدندهبلود دعاوقو

O٩ و مات یک ملقا ر هدب ودنا فداصت هب هنن روفاما ردقو  

 راکرد هلا سولراق نود كنهیلع تلود هسیاراردبا هلماعم هناتسودرک |

 هناصخرکاو راردبا هلماعم هن اتس ود ځد هیلعتلودنفسءان هنوفص نالوا .

 راردیک هاش رط لئم اب هلباقم هر ورضلاب ج د یرایک هيلع تل ود هسيا رار دنا هلماعم
 كل دا ترشابمه هلاکماب لصاخار واک م زال كلر ورب رقت هعطق ر هنس ودنکو د

 كلدیک هنل وب تقورا مما هن قر هل زاب با وج هنب رار رقتر ر لاونم ر د وخایو
 ندقش یکیاو ندنرب رقت هاج هرکصندکدت اہ دافا و ضرع و دردن دلاح هم زال

 وبشا كنیدنفا یضیفلرک هلفقا ر هروما یابلوا هداراویأر ییهجرتكنرب

 ضرع ههناهاشیاپک اخ یرارب رفتروک ذه كنسیچلیاایناپسا رکو یو رقت

 ۴ هدودنل وا 3

 | دتعاما ردلکد دہع) ند هظح الم یسا راسخ لاصبا هن ر هطاز کد فا

 ا تلود یلود اب ایایساهدنساننا یسهرک اذه كن هحاصمط ورش هک یدلاق

O E O ۳ی  
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 هنلاح رو هنسیکب رلکب برغر ازجهدل امو ندنفیدلوا حاتم هن رادصا لا
 تیفیک ی شان ندکعا امدتسا یتسل روی رادصا یلاع نامرف هعطق راب اطخ

 اک اد قیقح كن رقدل وا یضاردحص هلهج و و ك راول يرغب ول وا ندا وم

 یتدوع هتداعسرد تقولوا كناشاب نادومقو ندنکح هلک مزالق واهلاوح

 قره | وا قیلعت دا كنا ۳ توصمء هرک اذم ندنغیدل وآ ش کا برقت ی وه

 هب یلاع باب ی ردب یتیلو یرهرکص وشلر وباوج هلهح ول وا ې ده نیل وب

 هک دا لاوسی یلاعنامرف كج هل ردن وک ه رغ ر ازج بوردن وک ییناجرت
 ید اشغل وهدکلر و یاوجیدک باوحندربازح

 تاپ هنن ییلو هدنتسان ر كن دنفا یضیفناهلس هدننجر ید دنس شا ناسفط

 یتسلروبرآدصالروک ذمنامرفرارکتهدنرب ب ورب ور رقن هعطق یکیا + ىلا

 هلا هيلع تا ود نکا یلارق نيتایلګ سس ول راقنود جد هدر دوا فا

 یکیا دعراق هځاصم و هدنسهدام یحرب كن هماندهع یدل وا ش ادّمع

 عباو وتلام نالوا ر وصتم یلوا قحالو لخاد هنف رص ت كلود

 ابایسا هلبس هرس ام قغلوا مرصنود هل وا مجارولماش ی ده هدی دح ۱

 اکو یسانامر نفرط هددسیاهدکعا تیاعراک و جد هرکصخدقدل وا یارف

 باحا ىس وا اضهاندنفرطكنهدهاعهر ینلع نوعا قلوا انشآو علطم

 قداصت هل رب رب راک الاح مهدککا ٹا و تکب هدارو ردورندنامز هګ و ۱

 رکایدم هل رو رارقرب راد هنکج هلکمزال قوا هل ماعم هن وک هن هدن رکدت |

 ۳ هسیدل وافرطرب عنا وم یتیدلوا شع اداربا هحدقا كن هنلع تل ود

 ندن راعش یلرب وباوجر رهعطق و هاش الاو ین واست لكدهده اعم

 ۱ اضما كن ه ده اعم نالوا یرلب ولطم هرکو هل ردااهنا یغیدل وا رظننم ها ی

 | یضیف ناعلس یشانندکعا بارشایفیدل وا ندنانعادهع یاب یسفلوا

 هداننا وه دنساد زمهص الخ بول وا هلق رب رفت هعطق رب حورشمو لصف۰ یدنفا

 تولک یکج هدیا دهع ضع تور هتفر ار ظل هنزرط و روط كنول دک

 ص#ب ید قاشتا ىح عور هل اول هسور رو دن ر وڪص

DSرود  

 | یتیدنل وا و هب هحاصمدعع ردف و ولایت اسا هبلعءاب |
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 ۳ یه زا رار هر دلک مزال یقلوا دات هک رام
 | طقف هرزوا یکیدلرب و رارق هدنتقو كموحرماشاب بغار نامهبویثلا

 | توکس ندرلاروا كلبدعشنکل رولک م زال یسیسأت كنطنا مث ت راحت هحهداس

 . هدنساننا یعالارق نیایلیحس كسرولاق نودهلا هیلع تلود نامه قرنلوا
 . ندنالاح رونلوا شومارف توفصو صالخا ةطبارنالوا دقعنم هدنرانم
 . بول وا یهاو لند جد كل هبلع تل ود كع هدهاعم هلن وداینایساءان هنفیدلوا

 هال اءاشنآ هلغل وا عنا وم صعبه داب و كنهبلع تل ودقرهل وار ادهزسقحا

 ارآ قافلا یسهءفادم نسح والو زرب رب و ربخهزسزر هدفدل وا عفت مه عنا و هوب

 " رر هنلبکو شاب هلا یلارق ایساندنرادصمامهدل امو ندنفیدل وا ریکر ارق ها

 ینییلو هلعلوا شغل واملست ه ییلوپ صخ مع بولب زاب ییاستوتکم دعط

 یا زکسیدب یدا روش وا نظ ويد ردشعا تدوع هنتکلعتقول وا اهد

 نیتایلیحسراد هنسهیصوتكننیل و هدنلاوش یسهنس ترد ناسقط هکهرکص

 | یکهدقم ییلوب بوردنوکرب رقت هعطقرب ۵ یلام باب هللا یناجرت یسیچکا
 یتغیدل وا نک اسهد هطلغ و رندنق وا وا یدنک بوردنوک هباناپسا یرلهمان اوج

 سر كجا رابخا ییفیدنلقرومآم هتف صم ژب وتر ار هلیسودنکه عفدو و

 | هلبا نایب نیدلواینامولعم راد اکوب ناجیرت هدکدبالاوس هن الهام ود
 صح سم بقاعتم نغیدل وا شانا هدافا یک جهر وتکرخ هدب وروص ندنسږچلیا

 یر همانا وج میدلا هدقا هدنر تور ور رقت هعطق یکیا هب یلاعبادیتیل وب

 ۱ رک تل ود هنر زواكنو یدلکیاوج لوص وید مدیشمرد و هل ود

 فرحرب هتناسل قترا راد ه هحاصم طورش هرکص ندنو كرکو یدعش

 هن رب رپ هدنر کد هف داصم هلی افس هبلع تل ود یرلیک اینابسا حنا ردقج هیلا
 هرکیدکیدوخاب و ران وست ایماقناندنرب رب هسخ و ران وست ایم هلماعمهناتسود

 هدتروص یعیدل روم رامخایرلع | هلماعمهب اتس ود ردنا اضتفا كع ایم هجاهم

 یراراکصالخا مّلود ردیسانم كعا صبح و يبت ینیربرب هبا الع لصن

 یلود ایناپساځد هدنرب رقت رکیدو اهنا و درسا ینابصفت وح رشكنساروب
 تلودصوصخ و طقف ردهرزوا كعا هل اصمدقع هلیغاحوا برغر ازج

 نامرف هعطق رب نالکه لب رب و داتعمر راد هنغید) وا یسیض رم ونس تس م كن هیلع
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 هعطق رب هب یلاع باب تی و هلکم دن وکر بخ هنس ودنکهلیناجرت نویامه ناو د و د
 لبح عقا وهدنزاغو هتبس هباتوقیلک ی لودایناپسا هداتناوب بوردن وکر رقت

 روکذم عقومهکنوچ هدلاح یکیدلی هلا ند ولوزلکنارد دعا هرصا ق راطلا
 هیلع تلود ندنناح طیحرح داف ندنفیدل واهدنس هاثم یدک لو قآ

 كنو وقلوادهعتم لود ایابسا هنسمالرب ولاص هزکد قآ كنساع ودیمادعا
 هن راک اینایسا ندنراقاح وا برغریازج جد ند هيلع تل ود فرطهدنلباقم

 هداقا 5 رلودل وابلاط ه همان دهع دقع هرز وا كمالردتا تیاصاررمض

 ۱ ارارک هدراسلح نانلوا دقعهدیفصا روضح تشک ویشان ندکعا اهناو ||

 برد یدوصتم لصا ندنس اعدنسا لص كنتلود ایناپسا قرهنلوانایمرد ||
 یسهدام قلو صالخ ند راررمط هلنارسک ییتروسو تدش كن راقاح وا

 رج هدص وصخ و ندنرلفدا وا شک رسم وقر هسا یسیلاها راثاح وا بولوا

 ٠ بلاغ هبنرمدص هعفانم قجهلوا لصاح روذحو هتشب ندقدم هنلوا ||

 - هدلا كم ا هلواقم ه رز واقراطلالبج یراقدل وا شن اهرصاح وندنفیدل وا

 . هدناواوش لصاطاو ندنفح هل وا كعدارشو عیدتع هنرزوادیص قدلوا ||

 نسح ندنشدغل وا روصت هدنافرب هی , هبلعتل ود هدهده اعم دعع هلبا ولاسابسا

 : هدص وصخ و ا ییلو نکل یدیاتسانم یسردشوک هلا هعفادم

 | یلود ابنابساخد هدنروص یکیدلر ودر باوخ انعطق ورو هدنارارصا
 | ردظ وحلم یلاقح اتال | قافتادقع هلنا ول دیس و رقرهلوا س وأم ند هبلع تل ود زا

 ٠ هباول هک كن هيلع تل ودهقشپ ندنو رد و ی د نال يش الک | ندنمالک ف انینبل وب

 | هول هچګارګ ځد كراولایناپسا هسیارولوا قجهلوب عوقو یس هبراحت
 رول وا رطاخدراو ىە اناعا

 ځد کوو ندنراقدلوا یضار هنطورش هماندهعنالوا شلریو هنینایلص |
 ودردرا وررضص هجدر هدهدهاعم و یدعندنغردل وا ش)لسوک اضر هلند و

 هکنوج وزلوابسانم ځد تروص و هلتهج یک هکم زال قمل وادع و زاها
Nندنفدل وا شفلف فوق وعهنس هوا رسا قالطا ام ذعم یرینحصم تیشم بن  

 كحهردن وکه داعس رد هر | قالطا یییلس *یایسا هان نامه راولاینابسارکا

 راحاب هلمهح یکحهبمر ولا یسهصیهن دع و فلخ A هلع تل ودهسا رارول وا
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 أ ی هدکدناتاقالم هلا یتیلوب یدنفارهاب قازرلادبع

 كلام یر ند رلود نالو هدنلحاوس طرح رګ هنهبلع هيلع تلود هی دصف

 هن رارورم ندنزاغو هتبس هسیارولوا كجهردنوک اځ ود هن رلوص هسورح
 ۲ ۲۱ زلاوا تاتعاع دن رلمارم هسیارولوا فهعتم ولاتاسا هنطربشكغا تملام
 | ایاپسا هنس هظفاشكن زافو هتبس هکنوحهدهسبا شعا دارا یتکحهلس

 بنا . هنغبدل وا ش ۵ اشانهرلارواالصا قیلو ندنعح هرم هل وا ردتعم قلود

 كنیم یارسا نالوا هدایناپما هلی دصت هنایکح عفدهنب یدنفا قازراادبع
 یدیشغعا فیلکتیتسعاتاشاعكنتلود ایناسا هنقالطا
 8 هدننوصم تور ورب رقت هعطق رب هب یلاعبابیتمل ون هدنت سا ر كن دنفا دمج لیلخ

 | ی ما هدامارتسا قالطا یبصم هدهایمدقع نالوازع ولطمامد سم

 | یدلک ییاوج مدیشمزاب هل ود ییفک تقو لوان ندنفیدلوا شه وا

 كج هلی ردنوک هتداعس رد نیلسم یارسا یلیخرب و شا تاشام اکو ےتلود
 ۱ الا و هداوا وند رد ولطم قلروس تمه 0 نه ریورلیصم توش هلع ءان شش |

 | یدنفا سیر ویدنفارادفدو كبادخنکه دننابعش یسهنسج وا ناسعط لکا

 . ید دنفا یضیف ناعلسو یدنفادجایعهرو یدنفادیحورعو یدنفا یاحرو

 3 صوصخ و هدن روم سلح ناسل وادقعر ادهع رفهدلاح یراهدل وا مضاح

 ۹ یدشفا وا نامرد جد

 هددسیاشفلوا یعسهنغ واعفد هبا نیل عفد ر دقن ه یصخ ماین اپسا هکه وش
 هدعا سمهن واسم ندنکیدتسابا وج یعطق بوبا لوبق ی هعقادم نسح

 هدقدنل وابا وکسا و درد | باک ا یمقغلوادرایعطق هسخ و ردېسانم یمقغل وا

 34 .مضشیربآر كمارکر ودص هلاحالكسلبا زامتخ ایًآررب راز سل راضح

 7 ضرع یدعغاک هلاکءهءارک رودص هرکریادتا هیلعءان ردجاتحشم هغلوا

 1 ۱ هدافا یزیکیدلب یدرارب هرکصزدنیچ هرهاظرردن یرلیآر هدنابوب نوسالو ۱

 1 ی وور

 | ۱ ليجعل هدصوصخو و بوسا یعطق باوجر هسیا یتیلوپ
 | یدوصتم یدنفاسشرهدک دن ابلطتاقالم هللا یدنقا سدررارکتبویلیا
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 هعطاقم رانا قابل ادع ییدلیابضن یشاب شواممرکستدکد لک راد
 یدنمدردهلسلوا شعا لاعفنا هب یدنفا دیشر نطصم نوجا یصوصح

 شانوسهلب و شانوسهلبوش هدکقح كنسو كردا قافن و رغ همظعا ردص
 هروک هنانا ورضعب یدردن | نن ولزعهر قحات ندنک باف ا رەد

 یدارا ویبه اما ځد كندفا فرشه دص وصخ و نوعا قا یا یک
 بوارغ وا هب الب هدنل و تماقتسا و تفادص یدنفا شر نطص سا لا

 بناطا نیلاتاذ نکل یدلوا رهظم هننوعح (مظعرطخیلعنوصلخما)

 لهاهلب و ندنفیدل وا تاذر یکیدوس كسکره هلدسح قلوایوحاضرو

 لردیاتوعد یاق و لی هدنفح م ظعا ردص یبغ وا رب کت هل قاف كضارغا

 ا برسر یدو a لب وص م وغ راکفا

 ناکرا ناهذا یسهلئسعرفهداننا و هلهح و یقج هنل وا راعشاهدرب ز لصاخ ا

 یارجاهدنفحرلنل وا یضغ و نیکه ن اشن كمظعاردص نکیا دک | شید یتلود

 بولقهدنفح لر هن روک ن یکر چهدن رظن كسکر هیسمارغ وا هلیساد وس ضرع

 ج وکی رهلیشارغوا هلبس هلئسم ابنابسا ورن دهه دم تدم و یدیشلوارییغتممان
 رونلوا رادتا هنلیصفتیت آ هجورب ندنفادلوا شلو رارقهداتنا و هلا لاح

 بر فلول نچ دمای ات وج اینست
 ( تارکاذمو تالاکم نالوا عقاو راد

 دتع هللا هیلع تلود نکیایلارف نیتایلصسامدم سول راق نودیلارق اینایسا ||

 ناطانر ودهرکصندقدل وا یارفاناسا تراوتلاب اروم بولوا ی ام
 یخدنوح ایل وداینایسا هلا هیلع تل ودهدنن رادصاشاب بغار هدیناخ نطق

 | قح هل روی زس وک هدعاسم تروص هن راما ره هدکدتا امدتسا هده اعمدقع

 یزو هل واهلببسح یتافو كناشاب بغار نکیا شفلا هلق یداوم کا
 یدشلاق هنتسوا

 نیتایلصس هدنتسابر كن دنفا قازراادبع هدنش راتج وا ناسقطزوب كيارخوم
 یواح یتساعدتسا یس وا دّقع تراح هدهاعمرب هن قرهل وا یییعكنسهدهاعم

 تلود یالک و هدقدل وا دراو یسچلیاما بلو هدناوج هلیس همان هعطقرپ

 یلر و یا وجد رایعطق قحا بوداعاشاو فاکتسا ندهدهاعمدقع هيلع

 تمصعو یشان ندنرلکدلیا مالا یعفد هلن روصنسح كر هبا زر وچ ځد ||
 . هدقلا او وشلع هلی ری وتروص رب هدانناو هللاححوکبون وروسورندتفولوا ||

 9۳ یوم



 | لع لخوا هر رهاطلونتمهوزوا یقیدنل وا ناب هدنعاقو یسهنسناسفط

 ۱ 1 ٤ یرلکوب كران و یدیشلروتک هتداعس ردیراشادنرقهدقدنل وا لتقرهاط

 یا حر ) یمودنک هلکغا تماقا هدیلاعباپ و رند هنس لا بول وا ناغګ

 ۱ | یدو دت كن رد نوت نوت رهعیبط هط ولاح قرهلوا ندنلسف (تبلا نم

 1 ا ۲ ندکعا عالطا نیصع رک ی هنس تفطاف ناناش هلتهح

 | ندزوتوامدسیآ یکیار هرزواقل وا ندنراثآهناهاش هج وت نالک هر وهظهدنقح

 . || یدشفلوا لاصبا ولقن هب هسو رب ندادیص هلنبیهترشابیلایع ودالوا زوامم
 ۱ تم : ده رم كلمات رقم لذب دن وهظیهاشداب تعدخ رب سذ ورک
 | انا را تو وب لا یاسر اک دوام درب اجر نا قلتاربم رم
 ۱ شورف كي جوا یونسهدجا عب" ی ردار ندنسام هل ضف ویستا ترورض عن ا

 فرا ارا !

  یرخ یتافو كنظفاح نیتوخ هدلالخو هلهجو یتحهنلوا نابهدرز

  هباغانایلس یسادنشک یلغوا یلروزنانلوب هرزواتماقاایفتهدیونیس هلکلک

 یظفاحنیتوخقرهلیروی ناسحا قلناریم ریم هلبس هاب یکلیکب رلکب یلب امور
 یدنلقنیبعت

 || هلیبسحیافوكندنفا زیسوم یشاب مجهدلالخ وب قباسلا ونمرب
 . || هبیدنفا قداصدمهدا ز یثاب مج نانل ویناث مجم قلیشاب ج نال وا لصم

 ردشغلوا هح وت هب یدنفا ب وععب ییاج نا دانتمخ* هرم تاب مت و

 | | ینوکی حنزومطنوا كنهدمقلا یناغا ناولسنانلوم یسادنتک لوقو رند آحاقرب و
 ید یقایشاب جرغز ب ونلوا بصن اعاد یثاب ییرغز هنن رب هلا لزع

 | یوعد نوهبلج هتداسعس رد هیجوتلاب هافادوحم یساغا هنرداقباس
 نیا
 || لزع ندتاتک ید یدنفا دیشر نطصمیناک ادنهک هددمعایذ طساوا
 | شلوا ی اف رشتەددهعلاس رفهن رب بونلوا نا هنسهرب زج یوکناتسا و

 ا جد قلی اف رشت قر هنلوا بصن یناک ادخک یدنفافب رشد نالوا

 | ردشمل هیجوت هب یدنفاءذدم راد هسیک ندن را دکمایسهط وا تاغ رشت
 | یخ دمج تاتکلا سر هنشماهكنسازجا رات یغیدزاب كنم دنفا یرونا
 , دیسشر ینطصمارظن هبهرتف یفیدسل وا شا رب رک هلیلف یدنک ,كندنفا

 ۱ بولوا ی ہادضد وبق امدقم كمظعار رص هک شعاو ىلزع تبس كنب دنفا
 س
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 هبجوت هباش ابد اد سا را او ی

 هدنکیذلبا تع رعودحوت هم ورض را نالوا ی منم نددهاتوکی دیش وا

 یدلیا نییعت یلس مورض را لبا باعحتسا 1۳ ینافاسابعرک دلا فلاس

 هلیصوصخ و هدهار یاتنا هلغلواهسما رب ماظ ورادغاناذ هسیااغا سابع
 ج د هلع نادناخ صعب ییغل رادع و رک وهدیش ر ینارتفهدننم وکح"یلاوح

 دانساو وزع هنسیدنفا یسهیض مان تاکر حو بول وا عوعس یکیدلیا ےہ

 یتوادعوضْغب یم دق كمظعار دص رر لاو نمر جد دنسکیا ون دنفادنل وا

 هنلتف ید كناغا سابع بونلوا عفر یتراز وكناشا د راد س ندنفیدل وا

 ناریمرم یظفاح ناو یتلابام ورض را هرکصن دنا ردشفل وارادصاناشیل امنامرف
 ردشفلق هیج وت تراز وهبت راب هاشاب رویت
 یردناسکلع نالوا شک هتداعسرد هلباافعتسا ندنغلهد و و قالفا هحعدقا

 تردو همدح یلقابلق روع"بوروط وا هد هبا رط هک و هد وکدون را هاکك ۱

 هداشتحا ضرع یک یسیچلیا كن وراذک و تشک هدنا زاغو هلا باق هتفیچ |

 داتا هلا ك.یالاضیناجرتنوب هه نا و د هتشب ندکد لکه ناسل رها راد
 یحنزکسیمرکی تلا وش ندنکیدنا هلخادم هنر هبهذمروما كلبا ءپ وا

 رایدال و! 4 هربزجرر ناددیفسرح رازجیاجرتناودویسودنک ی نوک

 طیص ندب ربع بناح یکلمام هدنل صفا كنا شاب تزع رې قیاس ردص

 لععا یتییماه راقباس نالوا یکیهدننص تاوج و لاّوس صعب بونلوا

 یفیدلاق یشرب یلجو نخارخۇمو شغل وا فیقوت هدنسبح رای اتسوب فا

 ندسبح هلیطرش كا تاکسا یني ایلج رو كنسددنفا هدقدل وا قق |

 نوجا یبیصحت تن راتج هلاتاب ولطم باصعا ارخوم یدیشغلف قالطا
 هناب واطم وب هر وکه نتا وركن دنفایروا خ روموندن رلکد تا ع دقت رللاصص رد

 راعاتسو رارکت ندنفیدنل وا هوالع جد رخآبولطم ندنرادص فرط |
 تفو را ما هلا لعلو تل کج ندو قترآبونلوا لاعدا هنسسج

 اداندنفرط یدنک كتاب ولطم و لوا نوکر هلغلوا قدحه*یغج هیمهنلوا

 دلج نت راک قوج نکل یدلوا صالخ ندسبح هلادهعڏ 0

 لیععتاهدفدل وا مظءاردص یدنفا كچ لیلخ هژهح و تج هتل وا نایبهدینآ

 واسم را یر رومأم هند اح هيف وص هل رمش ایم یخ طب نیایش ناو

 ردشلوانیماند شکن



 ضعب جده یدنفایریخ باتکلا سر هتشب ندکد که عوق ور هشقانیدازوآ |
 . یساردشک هلروص نسح هچرکا هلفلوا شللوس رازوس یلقنوقوط هب ره
 1 یدفآ یرم من الا ذی نکي مظعا ر دص هددسا نام وک

 2 قلادضتک و یف لرهر ولر وخاشه هعقووب ندنعیدل وا یک ولت < دقه دنقح

 ندنتناما هناسررهرزوا كاتی وریرادق وج وبه یس هر اس تاص وصخ هل روما
 یکیا ر مدقاندنو ویدردتا ن ه هسورب ینوک یجب وا تالاوش هلبا لزء
 یدنل وا بص سما هناسرت یدنفا نسح نالوا شعا قارادرفد هءذد

 هلهخوو یتوادع تبس ه یدفا یرسلس كناشاب 9 نک مطغا ردص

 طقسم قرهلوا لصفنم ندنتلابا یلوطانا امدقم ا د 2 هک رد وڌم
 اشا دم رادحلس قبسا ردص هنیرپ هدقدل وا رومأم الخ نالوا یار

 ا یھ و یما دخت ؟ وق ی دیدنف یرسملس بولوا یسیلا ویلوطانا
 تقولوا اغا سابع یدیشم ردت!بصذ مس ییاغا سابع یلههاتوک ند راش اب

 یک كنو ول بع ییتکر ح مدقا نار هنت هی الع یغیدل وا ر وما. كناشاب دم نکی
 رکلداکو اشاد نکی ندنغیدلوا شعا قییضتو حاعزا هدرهدام ضعب

 || هليل كن دنفایرس ےس اب وکیسلوا طاسم هب ودنکنافا سابع بول وا

 | هلیترغو یعس كناتلذک ید یکلبلا ویلوطاناكنا شاید رادحنس وشلل وا
 | یدرازاتصرف هماقتا ذخا ندا قرهلوا بهاذ هنک و دما شلو لوصح
 ها رجا یتدنوبشا هلا بیرقت و ج د یمه ردا نما هناسرت هدنن رادصیادتنا

 بقعرد هروک ذم ةعقو ردقلا بح یدا بم هندصعقلو هتشررسرب
 كا هیحوت و ید ییرلقلا ادضتک ويف ردنا هتشررمس ینا هکتار وهط

 لردبم هدورو یب رل هجرد لوا هسلصت ره هدهسیا هم هن را هیعاد

 ندنتناماهماعدناسرتزکلایبوئلوا اشلاررحم هج ورب یراقلادتک ر وبق هم رقترب
 اسی کف + مكيف بتاعم اانا او نج یربغ ( تان ) هلکم زدنا نن هلنالزع

 تنفیک و نکل 1۷ وا یلاح یدصام كهيلا راهم *یدنفا یی ام» مدنتلا
 هلردا نيت یدل وا تلاحر شعا تشن ند هاذ ضارعاح رشم هج ورب

 هتشد ندقدل وا مولعم ینیدل وا هبنس تفطام ناباش كندنفا یرس میلس

 هرب نوت نوت یان هلتدوبعو تمدخ راب وج یکیدتا ارجا هرللح صعب

 و هلغم وا قالطاو وفع هلعس هطسا واعفشهدنفر ظ یارب قر ەلىراقيچ

 الا تا یا هد ها ایم و نو

 3 دح دا
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 یدنلوا بصذ |
 هداز یرد لصفم ندنس اضق لوناتسا جد ربا فارشا تبیان

 یدنلق قرص يدق

 خاص مالسالا جشم وحرم یلوبق بوطنالوایسیضاقهرونم ةنیدم هجدقا

 یتیدلوا شک اتافوهدنل وص و هماش یدنفا رهاطدنسندنسابرفا هداز یدنفا

 ندراهداز نماد نالوا یسضاقماش كن ول ومهرونم ندم هلساهنا وهدافا

 یسلاوماش هدننص یسامدتسا ی ملر وب ناسحا و هنج وته یدنفا نج را دبع

 یدنفا ناغع نالوا یسیضاق رصم هد هسیا E تار رڪ هدانا و ندنفرط

 ناک ر ههلایومندنشهج شنادو تلف كنبدنا اف قحراتات هاو
 ددم ندنذلوا اوتو روه ندو ااا هرم یاد و
 ههرهطم ةض ور ندرصم مدقا نآر هیحوللاب هنس ودنک یساضق هرونم
 یدنلوا نامرف یدکا تعزع

 مالسالا حج“ یتی ولوم هطاغ هلیس هاب فی رش سدقی وک یجکیا ی رکی الا وش
 یداضق كالس وه یدنفا هللا ءاطعدیسل ایم ودح كن دنفا فب رشد قیاس

 یساضق باحو ه یدنفا یدمرس یلضخوا كنهداز رکش طاطخ موح رم
 یدنلف هیحوت هب یدنفا نج رلادبع دسلا هدازکب

 هدنتح نکیا یسادضتک رزو لصالا ف جد هدا یذ رخاوا اروم

 نالوا شف واداشنا یعارصم ( ریزوهلوانیسح یزرد هکیدلاق شکیدرب)
 یساضقف في رش سدق ه یدنفا دوم مودع كناغا نسخ یزرد

 یماضق رادکسا هب یدنفا لیلخ جاا ییئومطسف ندرصع یالضفو _

 یدنروب دیو 8
 ٭ یتش عیاقو # 1

 بازم فارع ا ورتدم ر كنم دنفا یرس لس نالوا شیما« اعهناسرت هحدقا

 ماش نانلو هدنس هدهع ېد ندفرطر قرلوا ادب تدح هدنعبط هلیلسح

 ویقیرلاب ایلیا مور ومورض را ون دباو هدج وهرصب ودا دغب ۴
 e دول وا لش ا

 یکه وله سنا رف بود ار وهظ یاب لاص ر نوکۍ یدل وا نما هناسرت فداصتلا ۱

 نوزواهدنرن هلی اج ر هسدارف هدنص وصخ قمالتاص بولیناصیسهتسارک "

 ترسم ج



 یسهجوز كندنفآ ۹

 دبع هکر دما را وه

 كنب راترضح ناخ

 قا بولوا یس
 هپ راحر ه دل هد

 ود ناطاسنمعل وا

 قره وا نالعا

 فورعهاکعدماح

 دنشا ردب ورم ی
 :فرط كندشفا ,

 و یصاصتخ | 4

 دلم ردە

 م
 5 1 | ر ناسحاو

 انا یاد و وک ید نوا کنار تا فیظن دجنا یشاب شواح
 ر وخ ارم هد دم تدم هن ر تونل وا لزعهرزوا كع اتماقاهدنسهناخ هلیساعدتسا و

 یدنل وا بص كب دمع سکر ج ندنرایشابی وبق یلاعهاکرد نالواشعاكللوا

 یرللاصفنا باح الا تسح كس دنفا نسح هژبا ی دنفارع ررخلاونمر هکنوح

 قماف وا لج هنصاصتخا وتا ا هد هص وص 2# تر وص یماش هدب وام

 ردحسصم هد راوت ضعب یییدل وا لوزعم هلسهدارا

 ینیرومآمزک | ب ودیا ترشابم هناهبجوت ظعاردص ینوک ی جج و تلا وشرهش

 هرکص یا ج وا هللا لزع ندقليګ اغ رشت ییدنفا یرواخر وه نکیشع ااَسا

 فیرش دج هنن رب یدلیاریکلدهلکعا بصن یحنافوقوم هرزوا كعا طبض

 مايقهناهیحوت تن رابصنم هب ولا و تالابا یسارف یدلوا یعاشسشت یدنفا

 هک را وهرخآب صنم ندبصنم رب كماظع یارزوظعاردص لص الا فب ونل وا

 هدهاشمو هب رگ ییراقدل وا راف رک هرانابز هن تانیلاها وراچ ود راتقشم هل وغم 4

 دارغلب و هباشاب لر یظفاسح دارغلب یتلابا لیامور ناب ندنعدل وا شعا

 رومآمهکلک هننرابناح ىلبا مور تولوا لوزعمند رصممدةمهام دنح یعلطفاحم

 دی رکو هباشاد فا ر لیعاعایسیلاودن رک یعالصح هر ومو هاشاب دلم نالوا

 هب اشا نطصمهداز یک زاب یسیلاو صراقیتلابا هقروهب اشاب مهاربایسلاو

 یدلروم هيج وت هب اشا دک هدازاشاب ناعع یسیلا و هفر لانا هب ردا و

 بیع بصذ ویدنفا فدرش د مالس الا میس لزع دل

 ٭ هیلک تاهیجوت ضعب ویدا مهاربا فارشالا

 هدازیدنفا دعسا نالوا هبالسا تخنهیارادنسم بدرقه هنس قګ ترد

 هت اتفا دن م یاوزا هش وکه لدسح قلوا لر دم یدمكن دنفا تد رشد

 هناخ ینوک هبنشعپ یصشب تالا ونش ءان دنکو دنا ةدکعا افعتسا جج زتلاب
 اغ وا لزع هرزوا كا تعارسا هسا سا هدنساغنفندنس ها اس و

 لقت هش رهناضحاس یکهدکب هرکصندک دتا تماقا هدنرلقا وق ردفنوک حیاقرب

 ا موز هعو د ییاو فارشالا بش ورد هرفاو تدمهن ر ردرلشمروب

 ]| مالسال میش یدنفا مهارا دیشلااسلا سر نالوا بایفرش هل رادص

 € بو



ِ ۱ ۶ ۲۸۵۹ % 

 ندهناهاش فرط بودا تدوع هب نصا یارس دن كي دارا دج هرکصتدنا ۱(

 ردق هب یذنکیا و یدلبا سابلا کر و < قلاده یدال چچ لیلا رزواقل ۷ 1
 یدلی وسیب ا لام باب لد دحب مظعاردص ۱

 < یرادص كناشاب لر نکی امت و

 هدنالابا وه ولایغیدناوب ردق هاو اشا دخ نکی حالا دیسلا یسبلا و لبا مور
 هلدسح قلوا ندارزو شهازف ناشو تیص قرهلوا قفوم هتمدخ نسح

 نه یت وعده رادص نیعل وا معصم ا قو یساروتک هن رادص ماقم

 كانم رش زانم داند هل ات هند جم وت ندنایکسخ هصاخ

 قرەلواراوساليدىت ندناخ هتح عقاو هدنهاکشد یناحیچ یج ابا یسک یصکیا

 اقع یتیفکب ول وا لصاو هرتسانم رسا یلع ینوکتبس یصزکسكناضمر

 ندنعانا صاوخاشاب دم لاحردهدکدتا 4بارایتو امهطخ و هدافا ه اشا دم

 یوکی هلانواكناسعهر بودا تعزعه داعسرد راراصتسادسیک ج رقت : ىلا

 راریلس هدار وا آ ر هلکه لحم مان رای وط عفاو هدن را وح ی راصتا تواوا

 شانك تولوا را وس هان هرکسذدک دشا تاقا هلا یراب رهبش ۱

 قرهلوالخادهن وامهروضح یتسوایدنکیاو لصاو هنسیلام یارسلحاس |[

 فرش ناضمر یدلیاتلصا وموتد وع هب یلاعباب هحمهرکصت دن وا تعاس

 یدل وااضنا وا رجا یقما رم یعلخ موج هادیکبا تعاسهصک لوا هاشسانمقلوا
 یسایشاو لا وما كناشا تزع لر قیاس ردص ینوک ی سرا رازاب یمادرف و

 یدنلوا نامرف

 دع بصذو لزع
 تكناضم رنبم هنغیدل وا معصم لص الاف یلزع كنب دنفا نسحیرا دف دلوا قس

 بول وار ومآم هتماقاهدنس هناخ قر ەنل والزع یسهصک یستریارا زاب ید نوا

 رادرفد هنیدنفا نطصم حاطاقباس رادرفد نانلو یییمارتفدلعفلاب هننارب

 یرال راق هلهجر بسانملرانل وا قزح یراهناخهدرببک قیرح و یدنلوا بصف
 هاسر وه یدنفادجا هدازفطام یناما رفدیفلوا یهاشداب مرام و بولطم ۱

 ید لوا ساک هب یدتفا یر س نالوا یبدبساح شاب لفل ینابقا
 هیحو ه یدنا كب رکب وبا د اه سس کح ندناکحاوخ یامدق



۳ 

 یو
 1 . هدک دتاراذکه هلقید ندیلابجحورشلاونم رب قیرح شتآهدروکذ.ییرح

 || نافوطشئآوبشا یسهناخ كنیدنفا هللادبع نب هللادیبعهدازیموم یشابمجم
 . یییدلاقبول وانوصم هلا ياد ظفح نام زدعد هدلاحیعیدل وا ناهنهدنح |

 تهاذ هن رع بکوک قارنحا كهبلا یموم "یدنفا یرایضعب دوهلپ روک

 . كرو ینوکی حنزکس نوا كنهدعقلا یذ ینعب هرکص یآ یکیا یدیشلوا

 ردشلنا تافو ندنس رغا

 هیاضق قیرطهدنکلرکسهیضاقهدازدامادقرهلوا هدنراخ رات زوتوا یتدالو
 رهام هدموحم معوشعا یتایشاب ےک تدمر وقلیشاب هنگ تدمر هلا لوخد

 یتیدل وا سا عج كن رد هلغلوا یاسا ید ههشن م یک یتیدلوا

 بودبا نییم عرش ماکحراظنا محطمو نیودنو بیت رت ی هیعرش لوکص
 زدشعم

 لیلخ و یلزع كناشاب تزع دمع مظعا ردص $

 هک ینیدلوا لام ردص یادتک كنبدنفا دیجب

 ليم هر هسک انف ضعإ و هثواخرو تنوطس كناشاپ تزع دمت مظعا ردص

 هلیلیدبت هیلاع بصانم ضعب نالواندنساضتقا هینس هدارا ینوکیصتلانوا

 یدنل وا نوامه رهم ندنسودنک نکیا لوغشم

 تتوس هدنفض ا یارس هه ؟ لوا هلبسح قلوا قزح یسهناخ هک هلب وش

 اک تپ و یکیدلبا راصتسا هب یدنفا دیح ورع یلاع تو اکا نالواشعا

 : بوردن وک هقشن وسملیا تماقا هدار وا بوراو هلىس هب اهب قاب یغانوف

 یخ شیما هرمم ناز نالو وچو یوا یاری هلرتوعد هحدقا |

 O اعم یزابرهش نباو ا کک نما هر وا

 رومآمنکنا ماو م وک نکیاک اعهدنیعلا دف رطهلغلیتوبامهر هم ب ورک رجا

  نکرک ندنجما هطوا یلینیجبوتلاق ندکشوک یل هیقسف یغیدنلو قرلوا
 هدنناب وارجا ی رقلانشآهب یدنفادیج لیلخ یغیدل وا كج هدا بصن اد
 كيلا دج هرکصندکدتا امدتسا تساعد واطعایاروایلهدارا ضعب نانلو

 هدنراوج هناخملاب ندناو هن واه یارس ندنسوبف هعنچ قوغوص رار هلا

 یدتا تع زع هلع نالي روس نیبعت
 اا

 اب هرکصتدنا ۶

 e E دیس کا هست اتو وا سا سم تا ات و تا یک یک صاف تا و



EMNE 
 < ےک

 بول وا زورفا هرارش ةعفد زوسناج شنآر یلاصت هلاءاضم ندسهناخ

 هتسافطا ب وشن نس رومآموالکو راسو ظعاردص ول امهاشدابلاح رد هچ رکا ۔ :

 کشک ناب ناو تنارمم هقارطا تونلوا رکراک هددساا شغل وا ماها

 یروصقو توب نالوا هدنن ورد رو ید ندروک ذملحالوط هلک ات دش ۱

 یک زهشئالو اشا دوادو هاو وق لرانو ندەعاق حراخك ردا نازوس 0

 یرولس ندنرفارطا یسوېق یکی هناګ وا وم وندنس وبق بوط وهرګ ندنسویق |
 دعلق بوآ و تاح هناح یرادعم كب رک نام ردقهن راوج یموبق ۱

 زا یدل وا یهتنم هر ندنسوبق هلفید هن هل را ود

 ۱ ینایمرالحماب یجاغا زقاسبیرق هنعماح لس ناطلس ندنسوبف افاوزواه |

 قتببام یعماجرکسعیضاقواشاب فطل و یراخ ریما هلبا نر یاخاشاب نسح و

 یلهدنرادقبساردص عقاوهدنراوج یسهیکترایدعسنالوا قرح ەد هتسوف و

 توب نالواهدنجراخ ویس ورق یکی هقن الو یلص م و ماجیلض وح هلک وا یا وق

 یارسفاو رار نانلو هدنراقلا را یسویف یک ها ول وم هل | نک کد و روصق و

 یعماحاشابدواد ومربدلاقكسکو ب وی اروكالمویرازابتروعواشابحارجو

 قطصمهجوق ویفارطاویعماحاشا ىلع یلغ وا ےکح ورا هط وا یکی ویسللا وح

 ند دین عقاوهدن الح یهدننا وج و هر وهشم نک اما ول یفنارطا یسهناتسآاشاب

 ردشل وا ق راه رسابهدنام زبد ر هتعاس للاب وم اقرا

 هنعماح دن ناظلس هدونل وآ حارخا ندرللع ییدلیانا ر ود كق رحشتآ

 یلاخ وهراناتسب راسو هنعماح یلغوا ےکحو هنعماج یللالو هننادیمتآو

 تقراف:ندنرللام تحول واابه و قرع ی ژک ا كنا شا نانل وا لقه را دص رع

 هل رللام هدنعماح لوا راک وح كى ندعم و صرح باعا نایمەدا 1

 ردشعابهلس

 اشا یلعولغوا ےکحو اشا حارج هلت راهرانم كنعماحهدازهشو هنعماح

 اک نوک ار دعا تباصا ررمض یلک هن رم وک ا كماح

 یژ رب هدف رظ تف وزا قرنل وا سید یراتسا ان نوجایرا ربمعت

 ردشلوماتخ ۱

 كنهسیک مان ىلع یحون وعم ناک هدنلاصتا نامرکدولسورخ مقاوهدننورد ۱

0 



TER *%۱ ۱ ۳  

 ۳ E یدنل وا هداعا

 / درز واک هیت ناو ام تون تولوا بضت یبهد فو نادعب هحدقابهاعءینآ

 0 ) ييارحب عوفو (

 عقاو هدنسیلاوح هیاعص یەک هبنشراهچ یجنزوتط یهرکی كبجر
"êر ۳ .  

 | روهظ شنانکیاهد د تعاس ندنراناکدزالج هتسارک نالوا هدنرا وج راتابارخ

 i یئ رد راج ج ج هاشداب نقع ردو ر ردص لاحرد تودا

 ندکی ردا تیا زس هقارطا هد هسا شغل وا یعسهنسافطا بوق نرومأم

 | یسهناتسآ اش نطضم هحوق هرکص ندقدلوا قرمجم ناکدو هناخ زواج

 یدل هلوا عفدنم و وطن هدج وا تعاسقر هلو ا عطقن«یتدش هدنراوج
 نکیاراوتعاس مراب هماشحا ین وک هبنشراهح نیحصچ وا نوا كنابهش هنن و

 مظعاردص و ماعهاشداب لااق هدک دا روهظ رک د رح ر ندندناج طالب

 رکراک هدهسیا شل وا مادقا و یس هنسافطأ توش ا 5 زوج اس هلا

 نرش عماج حلس ناضلس قرلوب دادتشآ ودادتما یسادرف وەك لوا بویلوا

 یکرک«رفهرکصتدقدل وا ناسکیهبا ا را هاخ نالوا هدنناب هعلق راوح هلا

 هناخیرادقم كي ید هر وک هنغیدنل واتیاور هلا رود ن را لح هغ رش ۀقرخو
 یدلو اهتا هدنساضف هل یک تیاهن بول وا قزح

 | یرد كن راتمضح ناخ دج ا دبع ناطلس لصالاق یلحم هش نش ةقرخ

 هنراعا لاحرد نیغلوا یسهدرک ان كن راترمضح یزاغ ناخدج اناطلس

 | عرفتم هش رومأم رهشود هنسهیعاد هبتاذ عفانم اغا یلعیساغا یرچملب
 ۳ ندنفیدنل ون هدکعا هایم و لساکت هد هب وست و تب وریحاصمنالوا

 1 لم ندنکدک هروهظ یروصف ونواهتیلک ی د هده رح رک ذلا فلاس

 ۰ ]| یماخا یزهکب اند یسادکلوقهنب رب بونل وا لزعهرز وا كل تماق
 ضعءب یالوطندن اکتراو عمط ی دكناغا نایلس ی هبج و . یدنلوابصن
 ِ قلافا هعفدجاقرب هنن 1 بونا وا لزءءانب هنغیدل وب ع ويش یس هيض صا ت اکر ح

 E یدنلف نیعتافا د درک نالوا شعا

 ) رببک قیرح عوقو (

 1 یلابج نکیا هدج وا تعاسیسههک هبنشهب یعچ وا نوا كف سشناضم ر

 ¥ هدن ورد



 ا

 1 ۱ ۱ دن لاو ردیلج ید هلو ۱

 ٭ یتشعیاقو #

 ی س مومن اوج نوا یا ا
 ددعتم قرهنلوا قاخا هارس لصا ىلع زواصم ندعارذ ناسکس اضرع

 دی لک جد لح رک اا رسنا ندقدنل وا اشنا ضوح ىلعار هلا رارصق

 كنهرخ الا یداچ و ی ا ا تولوا شغل وا ربم عن هن ر وص

 یاس شاطکشب روک ذم نددندج یارمس یوگا زازا یحدب

 ا هرزوا یغیدلوا یر هناک ولمد اتعم بوروسب لقن هنب رو ا ||

 ؟لکنچ روکذمرصق || یلەلوق یراترضح هیلاراشم ناتاخ خد ینوک هبنشچپ یجنتلانواكبجر
3 

3 
1 

Ree A aer e RRS La E FE N e 4ایت ما با  

 ړه سصق یهدنتس وا یسیلاب لس دنفا فظن دجایشابشواح عفا و هدن را وح ندناو هنس۵ رسم

 i را کرد ردراشت | هزت هداروا ردق هماشخا هلرب فب مشت هن رصق ناکه دنسارو

 ةوکتنسیلاپكن رززز || هدر یقهلیسوزرآراکشو دیص یرایضعب ندنعابنا اشابناهلس یسیلا و ردلچ
 هدنرکدتا فداصتهاویحر بیو سهم یلقایا تردنکر دیاراذک و تشک

 نایلس بوروا هلا كنفت ندنغیدمهلوا نکع هدهسناراش | یعسهفع و طایح ||

 ناوبحرب ناباشه رس شلدیشباهده و شاروک ه مةاولاقرایدروتک هباشاب

 ه نصا ناود یدلبا لاسرا هتداصسرد ب,ردزو یسیرد ندنفیدلوآ
 یعبدل وا ناویحع ون ه و بویم هنلوا ریس سار یدهدارو هدکدلروتک أ

 یدنل والاسرا هنوب ام نور دنا ناه بویم هنلب

 9 39 م هدقلا اا تولوا

 شّعا تدوع ندفرشےح فیرشدمت یسیچلیا یراخس ندیاتقبس یرکد |
 یراضحندنکیدتااعمدتسا یتساردنوک هننکلع«ندنجما هبس و رو رفبوآ وا |

 هرزوا قلوا هده ندهناهاش فرط هناخرداهب دمع دیس یزاغلا وا ناع

 هلطخ سیف ویطاسبتآ یلعارهلا یتزوا شوکو هک لهرافشو |
 ۱  ددعر و یناروک الم سفت و فر رش یامشو هب دختفش رطورردهنادرر ۱

 شک ریترهوحر و ناک عنصهر و كنفت عنصم هعطق تردو تعاس رهوحجم

 باوجو بدتر هسیفن هعنما قوجرب یراک لوباتسا هلیمارحاریازجددع شب و
 كلردنوک هم رقوشغل وارب رحهدینصآ باب هرزوا یسرافناسل ید یس همان

 . ناودینوکی کش كنابعش هلغل وا شغل رضاح دهس ندا ناکا هرزوا
 ريم قوامه ةماناوج لوث اهن واه ر وضح هیلاراشم ريف بولی روق
 هرکصندقدل و | لوعثم هلا نو امش تافتلاهدایز ندنلومأم هلباذخا ندنداغا

 ۳ راند بولبر وهارجرخ یرادقم ها هریک یهرکب هنعابناو هنسودنک



 آ2س ترا دفنوا مادعاو لق هد هاب دا شا
 كنساباب و ترشابم هنادعت و مل اظ هدا ۷ ندنساناب و بول وا ماتم اقهش ر

 | ترداس هماقتنانشا نجرااوا شغاهناما دموقرع رشابم ندیلاها هدنلتق

 موق یتسییک و كرد رانلابقارحا هلبلایعو دالوا نسیم تقو تقو بودا
 | یدروناللوق«دنمکربسا یاب یتةلخكنبلا ووا ءلرهروکب ندجلف هلیس هلو
 1 ۱ یدنک هکسادوم «كرانل وا رادغینلا وز زشیمروکق وچ ( عارصم) نکل

 || یداقعاو تینما ندسکر هد ردا هشیدنا و هظحالم ییغج هلواانف جد یتبقام

 ۱ ۱ ندزوت وا هلکعا ههس جدندنعابنا هدنامر لب یدنک ییح تول وا تولسم

  كنسهلج هلیسهظح دلم ربا هظفاحم یودنکه دنا او اتشا را هلوکز وا
 یدردیا انتعاوماقها هنبرالنا مت هسا لاهعتسا
 مادعابور دلو یت الا هلغغل وا نفرت نادععتشوکرب او هداناو

 1 كمدارپ نوڪ ا نادععتر نکلكدرولبیو زر یسیکیارب ندرل هلوک هدک دا

 | تضع د هن رهلوک هدنرکدید دیشع هک وید نوساردن وسینایح عع

 | ندا تنایخ هلام ےب هدلاح زکغیدلوا ماتشمو كولم ےب زس بودیا

 | ودردنهدلکد تمعننارفک زکت وا زاره هلیاراببنجا كردیاےنکن دنب یی هسیک
 رايا فلتهدب نفی رح رادغوب رلهلوک هلکعاترشابم کا شنزرسو منش

 قافتاو هراشتسا هلن را ود ماش هنسهراحرب كنعا مادعایوز هع دفا

 | ندرهش رار هلراهلوکنوچا یهلعت كنفت كس ینطصم قلارا لواو راشغا

 جاقر ردنا بدت رب راس هرزوا یرلهن ر دتدامیرهلوک بوقیجهرمشط

 . قیزغا كلرلکتفت ندر یسهلج هرکص ن دکدتا ناصتمآ یرلکنفت هعفد

 | یرخیراکدتا فالتا ییودنک بورب وشتآ ةعفدو بورب وچ هنسودنک
 ۱ فارس بول ما نان شا فله رده وآد زا وقت دارد
 1 وديك جوا 4 یریم بناح ك.ناعس یشادنرف نالوا ےتمەدتداعسرد
 | ناسحاه ودنک یتاعطاقمو لاوما ةف كنشادنرق هرزوا كمرب و هسدک
 یدنلوا لاسرا هقوازو هن ر یشادنرق قربهنلوا

 هلیااشاب ىلع یاحیلکیناج تل وتتم وحرم هلهج و یغیدنل وا نایب هدرا وراقوب
 هلړس ور راهن وليل هماقتا ذخا ندناهبلا راشم رزو بولوا یرحام ه دن

 ردتبفیکرب شوا هيلعت كلا راشم هعقو وب رلیضعب ندنغیدا وا هدعمارا

 ۲ || ىلا هدهداموب كيملا راشمیخد یساجلا ورارفهملاراشمهرکوب رالتاقورارد
 + هننیدلوا #۶
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 هن ر اشيا كهللا دابع عجب و هنیظنت لانطلس و تا ودروماٌهفاکهرزوا تبظاومو

 یسو ۳3 یهللا دابع ۳ نس هانا مادقاو ت رع تویلیا مامهاوعس"

 مدت داد و هنیظف اخاریخ

3 23 ۳ 

NSس ج سی هستیم جعس خر سرب هو نت توس سیو سیری و  

 هدازهشهدنابعش مقا و هدنجما هکرابم نسو هن ینعیهرکص یآتردچ واندنو wane E a e HP atan amma ی

 نو ایهطخ تیکه قرەنلوا ۳ هنن داعش رس شارت جد كنا هطصم ناطلس

 ردشلرب دلم ههظعا ردص هلا

 ( هداز رابج"یلوتتمو افا رهاط لتق )

 ةن دم هل س هظح رام یدنک تونلوا تصن یبماهرص یبهنس جوا ناتق

TSR e aga ow Aرس عج ۳  

 بول وا تاذرب عبات هنماه وا لصالایناغارهاطحاط اندا رانتخ|یتماقا هد هر ونه ۱

 هدنتح یدنک وبا اقلا ه هلام لاحیداوم یتیدلو هلیسهلبصم وق یدنک |

 موخ مداد رادض اها تخار نح قدا تاذر شک دا تاج و ۲
 ضعب مخو ییفاعهدنر وص تعفن وه داق هن راترضح ناخ نط صم ن اطلس " ۱

 اغا رهاط قاب هدندلوا یعوعسكنا شا بغار یکیداا ضرع ههب رکداوم

 ضرع ود راردا لتفییس رانلکه رکصذدت صالا ةبقام اما ما لق یس

 ردش وا عاعسا ارتاوتیکیدایوس هتسودنکهدسان ةهحا و مهدنسنهط وا

 راد نالوا یرکسعرس یسودرا لیعاعسا هدنلالخ یخ رات یکیا ناسفط

 لب روکذم یودرا ردنا اقلابیرف لفاغ تالک ضءب ید هاشاب هللا دبع

 ثعاب هنسمارغوا هباضق كموح میدنفا ناعلسقبسا "یص زا نالوا نیما

 ردشغلف تیاور ندزلنلوا فقا و هن رارمسا لروکذمیودرا جد یعیدلوا

 قرلوا عبات هنسهزب رجو رکف هدراشبا یغیدنل و لصالایوارا ىلعةدهعلا

 هرزوا قلوا ندلفو ردعفا و وعیاشیکیدنکهدبا ثادحا هی وروما ضعب
 هضور "یلاهاهد واک 4 هرونم هندمهداع فالخ کنش رشهکعهدب رقدهع

 عقاو یسهناعا ید كناغا رهاط هدلادج و برح یکیدلماعاا هلبا ه نوای

 هدقدنلوا اهنا هتداعسرد تیفکندنفرط یسیلاوماشبول وا میاشیتیدا وا

 رداضنایرح اضةنامرف هنلتف لرهلک هروهظ یهاشداب بضع هدنفس

 هدرخ الا عب ر بوتاوا مادعا هدف رش ماش هلبتفرعمیسیلا ماش هلغلوا
 یدلوادراو هداعسردیع وطقمرس

 که ل وشیدنلا ځد ی رخ ینیدل وا لوتتمتلکب نطصمهداز رابج هدانناو و

 دجاهداژ رابح ندنآریمریم قرصنمقوازو هدساخ قطصم نا 9 ۱ ۱



 ی ¥

 ۱۳ نع هکر دشت انای هلهج وو یدنفافصاو خروم یتیبس كيصن ولزع و |
 ا كنیلاچ ردصیانرف یو كناذرب دوجو بحاص, هد اده ک دنسملصا

 . تقابل یک یدنفادبج لیلخ مدقاندنو یشانندعلوا فلاح هن راجا نم

  بصن یی یدنفا نطصم هلالزع ندقلادخنک یاذرب نالوا سم یتیورو
 | یکل هامیهد هیزجوهلک رومالددجیادضنک نکل یدیاراشمریدتا

 | ذسیک یخدكنانرق بولوا یداب هنلیطعت كن هیسج بوطخ یغلسانشانراکو
 | یطصمندنفیدل واولکبات یرلعمط و صرح *هلص وح و ولم لب ریناندیرادیما
 | یراکدتادع لاخا طسوتمارظن هلاح و تفو هلباز وج ید ینلزع كن دنفا
 هن راهداراو قفاوءهن رلاوه هکردس رغرایدتاقوس ییدنفادیحورع
 ااو یزاس هی ردع هدنراتح هدندمزاتاذ یرلکدتادع قیاطم

 شیاسآو بسانلع ردایزاتکرت راهظا هدنراپ واس یداوهراوز ندا

 ندن وام فرا دقدنل وا یو ولاد هک امد هلکشا باسن راتجارو

 نسحنکیشغ وانامرف قفل وا راتخایرخآو ناب یغیدلوا ناسللا طوبضم
 . هجورب ندمک قوچ هرکصو یسه واج رتو دردلباق یمادحسا هلباریب دت
 ردشفل لوم هب یهاشداب تمارک ی سخا ح ورح هلبناسل نانس نس هلج ح و رشم
 نالوا یرا وعمه ك نیطنطس نالوا یسهدو ونادغب بب رق هب هنسشب

 لزع هرزوا كلا تماقا هدنداعسرد ندنکیدمهدبا حارا نسح هلرا ولهل

 یحندبیمرکیكنهرخ الایداج كییردناسکلع یلغوانیطنطسق هن رب بونل وا

 ۱ ۱ یدنل وا بصن یس ەد وب ونادغب توک
 هنشارت شابكناعلس ناطلسهداز عثهدزو رونز ورىن وکی حن رب نوا رخ الاعیر
 هدیهعاردص قح هلا هلبسوو و نالعا همظعا ردص یتیفی هلغلوا ۳

 هدر زیتروصكن و امه طخنالوارداصهدننص ناب ن راهناهاش هج وت نالوا

 یدنلوواربرح

 هک نوامهطختروص

 ۲ مق دص صلاح ر و ےب
 عورشوآدب هشارتنوکوب ناعلس ناطلسهدازهشمولغوا دیحلا كالا ةيانعب

 ندءرلکر وک ةصاخ هدانعض عیفرت یناشوردف كنسویواح ین: رکشتیییدنلوا

 رر ییسالعا هورف شوطنوق یسافلج وکلدهایس مکیدلیا لا سعتسایدنک
 تموادم همه رخ تاوعد واسنک |یکروک هدنلوص ومد ردن وک هلبا لوف یاب

 هک تبظاومو #



fri 

Nتموکحم ہر صد نوا تاقالم هلا رخ نالوا ووهشم و  
 یفو ندیکیدتشیا یکتراهم لاک هدول اه وربج نف كم قحا مد نوجا

 رد وص یعبدلوا شعد مدلک نوحما ياتو ذخا ندنس

 ۶ تاموقو ضعب و بصذو لزع ۶
 یردارب اشا دم دیسرادحتس مظعاردص موح رم نزای

 لیلا زیومام هشافا 4 د ےکیا یر کی نل 2 اغا لالخ

 اتمام ینلادنفکد نخ ریال ب ومت دع نامل دا ھا ۱

 نالوا شا جاتماو تفلا لیصحت هاب رک ا كنه اشداب ههدخصاوخ

 یدلروب نیبعتو بصذ یزاب رهش راس كیلیعاعسا
 شغاآ یس لزوک هنراعا كتکلع بولوا یسدو وقالفا ورید هنس ید
 دسحیسنج یاناندنفیدلوا دیدم یتدم قلهدو و كکب یردناسکلع نالوا
 یمولعم و عوج كنس ودنک ی رلک دنا تمذم و لصف هدن راسل زابک و لاج ر بود |

 افعتسا ندتلهدوب وقلاراقلارا هلیف وخ رردیا راد هکلیوسودنک هنر وص رب قر هلوا

 واکیونرودندی ۳ نا لعت دن و هر ی قدی 1

 شعالاصبا ی کک

 ثادحا تالاق ولردهدنقح كر دنا هتشررس ینارکف الخ ی هعقوو بولو

 یتسیچلیا هسنارف بوردنوک مدآهلوب اتسلاح رد هلک ال رد تیر لکجهدیا عادبا و
 ندهناب و ی رالغ وا هدف رعم یسیچلیا هد هن اب وكن هسارف لردبا طبس وت

 هصد رع هعطق ر هت رادض ماقمهدنضرعءاحر ی ومع ندهلهد و و هلا تلج ۱

 هنعیدنل و ندنناحا لاج و تف و قفل واهدعاسم دنساملا و هنغیدل وا شع | ع دقت

 تونل وا لزعندلهدو وهرزوا تک هداعسردینوک یحچ وا لرفص بم

 كن هلوعبهدازهجهرق نانلو یناجرت نواه ناو د ورند هنسیدینلا هنرب

 ندنرلن ور وط تل ۵ ندنلسرا هدازوغارد و یسهدو و قالفا

 بصن یناجرت نوبامه ناویدت یک الا” نالوا یسادک وبق شاب قالفا
 یدنلق نییعذ و

 یحنرب نوا كرفص یدنفا قطصم حاحا یلهلال نالوا یلاع ردص یا یک ||
 یدنفا دیحو رگ ونواب بولق رومأم هتماقأ هدلح يک دلید هلا لر وک

 یدنلوا بص لام ردص یادم

¢ 



 ( Oشدوا € ۱

 با تلاقسا ودی را "نسخ ییدسکارچ لئابق هکردندنناعوقو هکرابم ٌهنسو

 اشا ر ىلع حرف ندما رک" نار رخ نوڪا هلاما و تلح هب هیلعتل ود فرط 3

 راشم وک اوا ماز هعا هف رطل وا تولي 2 نەمەت ی ظواع قحوعوص

 یمدخ نو نالک هعوقو هدرلا روا و یعزعو تب نونا تشک كهيلا

 رول وا لیصفت و حرش راقتسم هدنلح هرکص ندنوب یلاعت هل ءاشنا

 ) هنس عیاقو ۱۱۹۰ (

 یهاشداب ةتخورفا غارچ هرزوا قاوا ندنس هیلع راث آهناهاشهجوتنالوا

 .قرهنلوا حارخا رتخا دنلب خد ر ندن وبا یارس مرح "یراوح نالوا

 ( یلاوم بصان»هضع) هبح وت و نأح* 1

 مالكلا ناش عافتراو) كصيختبولوا یا اس وری وک یک اس تا

 اب زونکیا اره نسوک سرد ندم :سه رابع ) جا لوبقلاو نسطاق

 دل وا س ردە قاقصسالاب یردق زو وا ندا دنیشلاد

 یدنفا لیعاعسا یونلکو یدنفا لیلخلب رب وک لیکو سرد ه دنا" او ٤

 ربهاشم بولوا ری«یدنفا ینطصمهداز عایدو یدنفایدبع و یدنفابینمو 1 ٤

 ما رادیسلاو نی در هداز یسیتفم هل وا ربهش هک یب ندالع 3

 شلوا مالسالا میشم هرکص و یدنفا هلادبع دبسلا یضساو وو یدنفا یسدق ۳

 تفو هرکص ندا ردرتشل وا سردمهدناه*اویدنفا ر هال هداز یضاقنالوا ۱ 3

 قیما یونف لصفم ندشرش سدق یتیولوم مصم ندیالولح یراهبجوت |
 ی : ول وم فر ؛ تاشو هب یدنفا دللا دبع قجراتات هداز یدنفاناغگیمرف :

 ندرهداز یدنفادمخ  Eیب ولوم هسور ا نجرادبع هدازاغا ۱ ۱ 3

 یدنل وا وا هب یدنفاهدا زذفان ۱

  Jهفحال ( ۱

 دانا وا فورجم هلک د هنانحنک یلقایا یدنفا هللا دبعقجراتات هبلا یوم ۱
 هلبا لاکو لصفهدنحا یلاو«بول وا ندننا درک اش كن دنفآ دم دسلا هد از یسیتفم |

  ۱نوشهدناط وا هدنکیدنیکه رصمهرک و یحردنآدرب رهامهداتشنونف ورهتشم _

 * هداتش و



 lay سو حد رج ترم جوامع دهن سس

 ۲۳۹ ۶ ب

 ندمکقوجو هلا غوت یکیا قرهلوا روکذم هلتساقتسا و قدص هدسان هنسلاو
 تعاضشزاربا هدن راهب راحت هرسلس ةرکصض ندقدل وا ماکب هراز و یالاو هنر

 یلاوتلا:للع ندنرابصتم هب ولا و تالاا ید هرکضندر رفس هلکع | تدالح و |

 رک وب کیا یسیلاو هقسلس هرخالاب قر هنلوا مادفتسا هد رتس بصان»
 رورپایاعرو رداهب و رنهلها و لقام یدلیا تافوینوک یجشب كن ها ید |

 1 یادا لو موج إد ةا وق كنيخ روم ضصعب توا وا ربا هم بک تاذرپ 1

 یداناشیلاعرب زورب نایاش هکع دلماک ناسنا هس وا یلساکتهدنالص

 دّ یدنفاقصا تافو ی

 ییدلوا المو لصفتم ندنن رادص.یلیا مور هدنبجر یسهنس شب ناب 6

 كن هر ایذ یدنفا قه اهداز قحالم نالوا .لغتشم هلبتاوادمقلعسدرقن

 یدلیآ تافو یوکی حصدردنوآ

 ناود ناکجاوخ هدنس دعا یذ یسهنس رک زو كب هبلا راشم یافوتم"

 تودنادلوت ندنیلص كن دنفا لې قحالم یتملحب هسا هب زج ندنوامه

 هاڪ 2 و ا لیصح ی هیلام مر 9 2

 اا وسرد ته داد دا رب«مالسالا میر

 یسهابه ردا هدح وا شع و ی اول راف نه شک هد مس هادی شک هلا راک ژور

 هلس اھو لوماتساهدجح وا ناسکسو ماکی هلا یسهبات همرکمهکمهدشب شک و

 مان هلیترادص لا مور هدنردناستطو هلترادصیلوطانا هدزوتط ناسکسو ||

 هل.تلع سبرقنررح هج ور نکی اهرزواتماقاهدنسهناخ لاصفنالادعب بول وا ||

 اشابیهاربانادوقعفاو هدنراوج یعماج ناخد راب ناطلس هدکدتا لاح را 1

 یدنل وا نفد هنس هربظح یچماج

 رداق هغل زادرب ی هدب دا وره بول وا نداو a نادنعئلاد و اع ره اسم

 یراعبط "هدازیدارت 1لالم .1ح تاذر ردان یلاثما دعل و ز وسذها دب هلصوصخ و

 حول هعطق یدل واشعا تص و نییسعا وارا راهم رازمكنسهرزواقلوا |

 ندانقە ا (دعطف)ی دل وا اج رد هلحو هلینیع بول وار وطسمهدن را نع ۳

 تجرمرامووا ۷۴ ناهن تبلار ول وا مان هد هدم رب ح ول +ناهن هسم دل وا هج

9 

 نفر کم دا چ ہیک اع مرچ هل یو مرکو راپ ۱
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E ۳۳۸ ۷ e 
E EE 1۳3 یسضاقهسور هدیدب شع و  

 هدنس هنسجچ وا ناسقط بول وا یسیض اة لو اتساود کت ناسک ویسی اق هم

 ۰ لوطانا لعفلابهدنسد رغ یسهدععلا ید ترد ناسفط و شا یاب یوطانا

دیرعرب | رب هلیس هنعم تدم هرکص دنس ر وشمل وا یرکسغیضاق
 ۱ ردشل و ماتخ ی 

 ٭ یدنفایریخ تسابرویدنفا یطیف ناهلس باتکلانسر قو لزع #

 ینیکسوراقو نالوا لبحو یرطف كندنفا یضیف نایلس باتکلا سر

 عاق ضعب هدیلاعردص روضح هلغغل وا لج هتم و ربک هدنرظن كرایضعب

 | هلا لزع ندتساب ربصنم هدنسه رغ هلا یذ ندندنلوا لقیس و اسمو ۱ 1

 O ےکلکب هنر ویدنل وا ذیل و ساک سعب ۰ و
 ۱ یدنلق نیبعل و تصذ یسحلکب یدنفادشا رندناکحا وخیرادهسک داشنا ی 2 ال

 نوچ الیص#اباقب بوبفلوا تعانق خد هنیفنولزعكندقایضيفنایلس | برشا ( مظف ) رد
 هب دصقاو ابتلا :٩

 زا ترا هدنف اس

 ردشم وتا تاو

 لکشم NT هدا نیمی رانکل یا وار واخ هک هرمصماعت رحم

 یک هرصمبناح هن بویلوادیشهدکدت اماح رسا نیو فعن دن و ندنغیداوا || مرګ ادغنماي هعید

 یمادککر زویدنفادیح ورعهدنلئا وا نامش یعبهدات :!یعبدنل وا رارمصا تبیط قوذلا له# و

 . روزماتشتدش بونلواریخاتتدمرب هلبا هنافصنم تالکییدتیادا را هلغلوا || هلبیطلاف مرحا * ن
 هدنفرظتفوزاو دم هرصمهاوخان وها وخ هل وا دیدتییروم من هدکدتیا لس مر

 مس هن هلکع | واتس ی: وفع هرکصذدک دنا لیصعت هع ج ا

 ردشعا تصحر لیصح هفاصنا و تدوعهتداعس رد هلیما را

 ¥ لاح هجرت وینافوكناشاب نسح ینا وهرتساس"
8 3 

 هتداعسرد بود ادلوت هدنسهر زج یوکناتسااشاب نسح یسیلاوم لس

 با دور ودمرضندک دنا شزووو اا عصر دن
 ۳۱م لا یر ناتاشا و ددرنسک کت ؛مشاهروهشم
 هل.تمهكنا قرهلواادننک ه یدنفاهداز یعقاصمراصنالوا مان :ماما هدرود

 . ییاضق قدرط ورک شن کش طبض بصننحاقرب بول وا لخاد ه اضف قدرط

  بوابا باس اه اشات یلغ یا ودلوم یرهلواقحال هنشهرغزماوع الر
 و و ر ودحر کیا یی و

 زع یساشاب ندمک قوح یدنا شاوا لوف قابسشاب هلنا یلیشاب ینوبق
 رومأم 7 عد اہم زاس | رخ ۇم فولو |لوزعم جد ا

ET 



 ردشلک هلوا التبم اکو ید راهسیک هچن نداحص

 هن رایضعب بولو| فاتح سان هج ما هدنصوصخ ناخد برش هکهل وش

 كمحا نوتوت هدنقح راهلوتمو ردا توعد یرلتلع ضعبقرهلوا سم

 هروکهرلنوب هتشا رارجما هلیسهظحالم هی زج اوف ضعباعبط حنا بولوا
 فارسا هدیودیازواحییبطدح یدرانو نکل ردحابم كمحا نوتوت

 كن و رو لس اهب کا تو توام هدلاحیرافدراو هنس هح رد ۱

 وت كنیسلبان ییغلادبع یتنهارر وهلدا

 ردروطسو طوس |

 مس اس دا فیلأت ه دزیح نون

 نکیشع و وک نک نحب هدراربا راظنا كمجمانوتوت ورده وا هسا لاح هره

 ندنسالع دنفرس

 نوو هدراف رطل وا هروکهزگیدنشرا تبوروک رام اکو یتاذرب اص تاغ ۳

 و وس ود دل وا هن زک رلتنا کو e هدلاح یعیدل واد ودعم ندحعابق كما ۱

 نیکر ح ةدذم رظن تیفیک وب هدمدورو تیاد هم ور رابد عقاولا م هدیکیدتا ۱

 كاوبناتسا هلتبسن هراید میدلوا فولام ورک کا روک ا

 مدلواراچودهراکل ,E :وک ضعب وهلزا ون تدش ندنغیدل وابلاغٍبوطر ۱

 مدتنا 4 رک هدنرلکدر و قلخاص یو رلضصعب مدلاق راجان هد هط اعم سا و ۱

 هرکصندنا و مدلوب عفان هتد وجو هلهجو ره و عفادیرلکل هتسخ وا مقاولاف
 یدر وباوجودمدل واروبحم هلا عسا ۱

 < ینانوو یلاصفنا كنیدنفادیعسدحت یرکسعیضاقیلوطانا

 ندنتلع ردص قیصیدنفا دعسدخهداژ یابحنالوای سعضصاق ل وطانا

 ها لاحح وکب ولوا راتف رک هتفشم ول عا ونا هد رومام مزاولیاشا ورارب

 ندنساضف لوب اتسا ةن ر هدنسه رعهدععا اید هدک دنا لاسفنا و لکا یتدع ۱

 انو دم یدنل وابصا ی وطانار دص ی دنفا هل اءاطع هدازب رع لصفنم ۱

 یدلبا لاحرا هاش راد یدنفا دیعس هبلا راشم
 نالوا مالسالا میش نکیا CE سار هدنڪګ رات یلاقرف هيلا راشم یاف ومم

 ی دلاسا یتنشنال وآ یدک یررمط هج د وج و بول واهدنس هب اش تلی ےس

 سکعلاب دە راض عر اما ردمارح كمګ ا نوت وت هر وکه ران وب ندنفیدل وآمارح ۱

 رل هسمک ی ءب یشانندکعا لر ینوتوت و | ودهراتلع ضعب یتحبوا و آ عفان 1

 اودعونرب نوتوت هروکهرلنوب ردلوقنمیغیدل وا التبمهراکل هتسخ هل وک ضب
 عفا هده ورضم هابط ځد هسا ضعب رداطخ كماعا لامعتسا ندنفردلوا

 >ندنسافرش هدر کمکم

 شاطل یدنفاروکشلا

 ك را هرزوا قلوا

 لوس رداربرح هرتفرب

 بت یر ندنرلالم هکم
 ولوا فولأم هکمجا

 اف شم ردیا ضفبهرنچما
 زکس كن هما یذ موق رم

 دفا هب یدنفا الم نوک

 ءاشناین وک هفرعنب راب
 .رداك زت مچ اوک ابن

 اوخریخو هناصلحهزس

 سا یکعتاراطخا قو

 دنفا الم هدکدید مدتا

 رحا یدعش  کلب جد

 دا رىا هدب | اہکیدرک

 وک اب هلکنوپ بورد
 هدلوا ندنعو بیط
 داونابیطهرلنلوامرحم و

 یا دصف يتفيدلوالالج



EM 

 ا رو هام فود یتفیدلواشعا ا ادار

 نی هر ی لوصح اب رق هبایراب نوعز زکتفصع و لر دا

 ردشلنا هع زانمعفد هلی بییطذ ۱

 خسیحونو کک ۷
 | هلاسر ددعتم كناهقف هدنفح یم رحو لح ت ننلامعسانوتوت لصالاف | مه ما لر 9

 ندنفیدل وا لکشم مماییبم درد ا لر اوج مدعوزاوج بول وا

 نانلو هدسلحر هکردشمراوه هبنرمرب قرەلوتژۋكو عویشهنوک ندنوک |]
 یشک چوادوخاب ویکیاقحانایمحانوتوتهدنجماكناوذ یرادتم شب نوا

 و كرديافلكت رابتخا هج اح سکر ھه یدهدنهظنت كننا ودا و تالآ ب ول هنلو

 اهبنارک ید كناودن یدلشاب هغلتاص یقاطقوبجرب ردقە هجا هسیکش ب ||

 هنس بنر فارسا دوب هلببسح یراتبغرو لیم هراتعشپ یللت وعص رم
 فراصم هاب و قلخ هلغلوا نوامه عم“ لصاو راص وصخ و یدراو |

 اابطخ ةه ظعا ردص هدزنص عنم ندهعو رشم ات تافا رساو هدوهب

 یدل وا رداصنو امه طخ هعطقرب

  #۶نوبامه طختروص ٩ 3
 کتالدح نیلرب وزاوج و نایلوا مقاوهدنرتامز مارک الساو ماظعدادجا | |
 ناخدوربندهنسحاقرب نکیغ و عوام یاضرولردر هدمالخنامزهنجاور 3

 وا وعیصرت هلب رشاطرهاوجعاوناوهقاقنوتلا هن راهماما یراقوبچ چربشی 
 هت راشوناب هتشكنسهشاط ناوسن كلذکو یتیدلتاص بونلا هشورغزو
 وال و بول وا م وام م و لعمان یغیدنل وا لامس ا و عض و همرص وه راب س

 هدارا فالخ لامعتسا و لاا كن هد وهب تافارسا فر رش عرش فالخ

1 

 ی

 ندرهاوج عاونا وقمالقاق نوتلا هنب رهماما قوبجدعبیم هلغلوام هن رادجات
 ۱ غاسب هرزواقماف وا لاهعتسا و یال تاص وچ را یب و شاق ه وحهنا در

 ۱ مه هلهح و یھ والاعا هداس رجب رو زسەرابق جد یراشویاب هتحو

 1 نیس هيلا هم رز فسا یرانایلوا هبنتمو هیات هرندنااضتفا و

 ¥ دا رطتسا دی

 دنتهارکر یضعب و هنتمرح یرایضعب ردنا فالتخا ا0 #ءدنقح ناخد برش

 عطف قرطرب بت یلع یجدریضعب بولوا لئاقهنسلوا حابمرایضعب و
  شدشا لصفت هلسسن هنلاح دل رد ا لردبعا

N 

 ¢ هارو 3۹
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 ١ یسچلیا دیسک قرهلوا بهاذ هنظ ردشع | لیم ه هحاسمهدنص وصخ داد سا

 | نواه مانده ر وک ذمو یوعد*هداعا و دردصقان یسم رابعنو امه ةماندهع

 نالوا نط وصخ هتسیلاه ارا هطاو لح اوس راس وزاب ون وک وا هنلیذ كنس هزابع |
 هلیساطعارارب رقتددعتم نسل ر دنار رګ وج ردكنسهرابعنو اش ةا د هع

 1, رو بم یر تناوتخ» يلا هدا ز كمدص وصخو ؟زیدلیا اعدا

 راسو یلنوکلوا هک هرابع/ییدلباامدا یتسلربدتیارب رک وجود هض رتشرمآ
 | .دعبایف ندرل هلکسا نالوا عبات هم هیلعتلود یسیلاهاعالقنالوا هدفرطل وا

 هلوتموا و بويل ردت اررض دعباعف هنن راهنیفسر اتو بوابتیچ هغلناصروق
 رهنلوا منم ندنسلروقو حفر یراهنیفس ناصروق راس كرکو هتفرف كرك
 .تراسج هتکرحو عضوریافم هحالصو ملص. دن راجا تقوهنره هک هلیوش

 دادربسا ندنرافرطایشاولاوما هلی یرلک دلیاتراغو بهن هسرولواندا
 یرلازجنالک مزالاعرش نوح اقلوا تربعبجومكنابتشاهلوقمو تونل وا
 ردیسهرتف هناک ن دن راقح یک و بت
 رب رګ هدهیلع رعاوا نالک هلن زابهراولریازج هد رار اهماع تكتهرقفویشا

 روک ذم كنسپچلبا هچ یدنفاسُیر نیفاواقوبسانودوهعریغ یغیدنلوا
 [كراولربازج یراصوصخ قج هنلواارجاهدنراتحیلنوکل وااباوج هنن راریرقت
 هک یدیازلم مدقا هنسزکس هیاع تلود یی رلکج هبا بود البق زوته |

 رک او هلوالماش ځد هنراقاجوا برغر از ج قالطالا یلعهروک ذم هرابع
 هسل وا شلوادهعت هنساشاهدنفحراقاحوا هلیمام كنهروبشا هینستنطلس

 هانا رافاح وا هج هتشپادرفنم كنتلود هچک هرکصهنسزکس ندهده اعمداقعنا

 هن ولر ازج كنهروک ذمه رابع هتشدندن و یداتحاح دن هنس | هدهاعمدقع ۱

 قج هنل وادقعهدندب تافرظیکیاهدلبقتسم تق و هحرادقت یخددنل وا ض رف نل وعش
 هرل ودنک م دقم دنسزکشهدنس همان دهعیدننک یک شا وا هل اکی طو رشد وهع 1

 هسیاو ندالضتقا یسلوا شلیا فیلکتو رابتخا یعض ورا لنکت و نافض
 هرتف قلعتم 4 ول رازج كنهرقف نانلوا رک ذكر هدردیلکد دعبتنم ندلقع

 (نسحایه یتلاب مهلداح و)هرکصندکدنا تاکسا ینمصح هلی ا تابا تغب دل وا

 بودنالاقم طسبهرزوا هناي بولسالاحو تفویاضتعمر هرز وای تاو |
 :داعلا قوف ی وصح كص وصخ و هيلع تل ودةیام ر ەن رطاخ كن زوطاریعا هک 2
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 كن راقاح وار ازج طقف هد همان دهع یکیدش ادعع هلتل ود هجم كن هملع تل ود

 دیک ات و هی راودنک ن د هبنستنطلس بناحیرامایا تک رح حالص و مصری افم

 قح هل زاب و شلزاب هرکصذدنو و اد هن او هلغا وا ج ردنم یسهدام قوا

 بود ردجراخ ندهماندهع صن یر رګ كنسەداز ندنو هد هيلع رضا وا

 :هدیابلوا هرکصتدقدنل وأ اتهام دئحایم هرزوا همان دهعط ورشنوک رب مامت

 سشابم قرهنلوا رادصا ناشیلاع نامرف هعطقرب اباطخ هنسیکی رلکب رازج

 هب دل اکم سلم یضاولاب ندد دف رطود نوسنلوا رابست هللا صوصخح

 یدلر یر

 ناوارک د 2 ةنلوارب رانا رب وه ول هچګ رکو نالیزا
 رازج هک ی نالوا هرفف كن هدام یک ر نوا حج ردنم هدنس همان هدهاعهدا رغلب

 هنط ورشكحالص و ملص دعب نم هکه نل وا هیبت هنب راقاح وا سلبارط و نسنوت و
 رل هيغل و هدتک ر ح ولردرب رام هداوم نانلوا دعع اص وصح هلب راودنکو

 ۱ ۱۱ هجلبقزیواسیایثا ولا وماو نیافسداد رسا ردا ځو د یره و رده رابع
 ]| .هرکصندقدنل وا نب زن هلنا نواه طخ یسالاب تویلیا دیوستناشیلاعنامرف

 | اغا دجاهدازكهرفنداع زواکدک هلئاسحا یسهباب قلیشاب جوبت هنلاصبا

 یدنل وا نییعترشابم

 كف رشها ر وکذم یسیچلیا هچم نکیارونل وا نظ یدتب ازت دام هلتر وص و
 | ه ول رازحهرز وا ینیدنل وارکدهدکد ت ارظن قیقدت هنس هفنمیابا نه و هنسهرابع

 با صدرح هرکصتدقدل زاب هام یمهرابع نواهخ همان دهع نالک هل زاب

 نت قرهلواقلعتم 4 ولرازج نوحعاول دیک هدنص رعم افشای ییسود

 هروارابونوکلوا هدنص وضخ ناف داد زسا ر اد هرا دنا و هفاخا وداد رسا و

 لوصح قرن وار رحنتادیک ًاتوتاددهت ولت دشاهد ندرلهرابعنالب زاب

 هدر وص یسود مزاول یاشاوبشاقحا بولواشه وایوا یس هبلطم

 . ]| هماندهعود نوسغ وا نظندنسهرابع نو امه ٌهماندهع تاددهت نالیزا
 یراهنشس هيلو تل ودندنغیدل وا شل زاب قرهلواهحور اندنسهرابعنوامه |

 4 دادزسا و

 شمالک. | ییسیفخ ءان تنسیعلب | دیگ هد سا يدا *یدنفا نشر

 بویلیارادت اه اوچ كر هلک ن دلفاغت تر وص و لر هيم ردلس ییعیدالکآ هد هسا
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 نالوا ا راجلس| هدهرد لوي « درا تئامر هر دنزف وا

 ۱ مء ده ىس همان بودا تاقالم دز وعط كاا وش یدنل وا لصاو دنن اکم ۱

 ردشلناثدوعهندناح کلم ی للا هس ور قباسهرکصندكد نا

Sive E 
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 هو

 ه تالاکمنالوا عقا و هلیسیچلیا چ ر اد هننافسیراکد تن اط بصر واب رغ 9

 رازج هدن راکدتا هلاصم دوم یاود دم هلا هبلعتل ودهدنش راتج وا یللا

 قغ وا دیک اتو هبا هن را ودنک ی راما ا تکر حح الص وص رباغم كنم راقاجوا

 ه دعل بولوا شغل وا حج رد هب هدام یحرب نوا ندنرا هدام نوام همان دهع ۱

 هدهاعمرب هج هتش هلا هبلع تل ود نوګ | ت راع ؛هدامراول هک دنګ راترب شقلا

 یواح یهدامدنج ردنا هلاکم جد هللا راول رازج هدانا یراکدتا دقع 1

 یداراشمر دتا بصن س ولسن وقد راد ل وا هرکصذ دک دش ااطعا وذخا ردنس

 .رداهب ورلدردا شيعت هلم انغلام رد ایلناص ر وام اد هسا هر وک دم لاها

 شی كر هیمەدا لمحتراول دچک هنب راتکرحو عضو ءان هن راقدلوا هشاطرپ
 یهدهاعم نالوا هدنرانب بور دلاق ندارواییراسولسنوف هدنخ رات زوقط

 هرزواثیشخ و فوخامماد هدراوصلوایرانک هک ورندنف ول وا هل راس

 یداراردنا راذک و تشص ۱

 هک راضعب ندالاحر رقاح وا نانل وا رکذ ه دن اسا لئا واهد رک راس و

 هلا طیض ن را هنشس هعطق یکیا نواهدارخا ٹتناور ولا هدشاوررب ندننافس

 هچ یرافدل وا شا ربسا ینیرلح المو ام ییایشا و لاوما نالوا هدن ورد
 : 2 ۱ یسیلیا هم هلکشا راعشا هنسیجلیا حقم هدنداعسرد دک دتا سکع هنتلود

  كنارسا و نافسنانلوا رکذ كردادارا هلداندنطوش هماندهع ید ۱

 باتکلاس رندنکیدتا اطعاررقت هعطقر 4 یلام باب هدنننع یداد زسا

 هل ریفس دم هدنس هناخحاس ناک هدلحم مان یکی رلکب یذنفا یضیف نایلس
 بویلشاب هم راک ی دلا هک هد ما لوا هدنراک دليا تردابم هب  هلاکعاقج الا

 هدمایاو و عفاو اح یراک دناذخا یتسیک هچک هعطق ترد كنول ر اس

 كنهروک ذ منافس هلغل واعب داشیرلک دن اذخا ج د ن رل هنمفس هعطق شاید

 هنصالسا و داد بسا طورش كاا یرادقم زوحواو

 یاضتقمود رد سدو بولطم كنتلود هج یسلیا تمه كن هيلع تلود

 هبلاطم هلی رط ناعضنالوا یرربعض "یونم كرار یسهرابع ط ورش
 هد رکف كم دشا نیمه هيلع تل ودنشزو هطاغم هک ز واعا نت رلکدلبا
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 یدنا )1 رو ا ی كم رح ندا

 یدیشغلف بلت رت تفایض ههب ]| راشم ریفس ندنف رط

 ۱ ۳ ار بی ریو کیه اشام دقم

 . یقازرادبع نانلو باتکلا سدرتقول واهدقدنلوا امدتسا ندنفرط یسیچلیا

 | ر دقو یراکد رک هن وامه روضحكن رایچم:ا هيم السا لولم ندنفرط یدنفآ
 یدیشلر و باوجود
 هدنغیدل وا فرشم هلا تاق المفرش ررح هج ورب یسچلیا اراح ارخۇم

 یسلوا سیر لصالاق كندنفا دیج لیلخ نانلوب یلاع رد یار
 «یدنفایاجر هبسور یشادندعل وا یغلانشآهروک ذ1مصوصخ هلبتسح
 یازرادبع امد لوخد هلو ا« ر وضح كنسیجلبا یراص بولک ههبلاراشم
 لاعهانکتسا هللاداربا یتغیدلوا ینانمهاوج نالوا شلرپ وندنفرط یدنفا
 روضح كنسچلیا ندنفیدلوادودصه هلا هيلع تلود یتلودیراخت هلکع |

 بجر وبشا ردشمرو باوجود ردشءالروکروذحرب هدنلوخد هل وامه
 نواه "رص ءرزوا هبلعتل ود ةنسص سم دعاق یت وک ي نوا تم رق
 رارب هل رلهدارفن تردنواو یلغوا ید یسیچلیا یراخهدفدنل وا حارخا
 نکل یدنلقمازعا هزارط ترغغمزاجح بناحاب وصصم هنیماهرصو اززعم

 یترافم ینہ هنعوقو ینافو كهيلاراشم ریفس هدنس هلح رم ی رانامرق
 یرردب و ییغیدلوا دیلقت ,لیدندش ربثد نالوا یچلیا یکی ؛ا و یلغوا

 هودنک قاتعسالاو ثرالا بسح هینس مراکم نالوا شفت وا ببر هدنفح
  قرهلل وا لاسرا همان رها اباطخ هجا ربمایسیلاو ماش نعضمییکیدلیا لاقتا

 ردشلروب ارجا یعمارهقلازا ون بی رغندب رای ره فرطهدنفح

 ه هیسور"یچلدادورو ۶
ر هلا لزع مدقا ندن و یسیچمیا هن روا هیسورمشهد هيلع تلود

 1 فوراغل وب قاز هن

 قرهلوا راوسهب هنیفس ندنس هلکسا ع رق بوئلوا نییعت یچلبا هتروا هنب
  كنرابچليا هیسور ردق اوو هنغیدلوادراو دحدفآیربخ یکج هلک ارح

 دنلاح ریراصحقاوق تیفیک ءان هنغیدلوا عقاو یدورو ندنبناحهایسرحت

 هلا هنیفس هعطق چ وا هبلایمومریفسینوک یحنزوعط نوا كنابعش یدیشلر دل

 قر هلینآراپ وط ندنراصحقاوق و ندنرایک هیسورهدکدلکهنم زاغویزکدهرق |

 ۴ )س ۶

 ایدز ین اوت ی OSE TEEN ENI ی ۸ 3

 فهم ی OT REE E یه توش اش سای تا کا الف نیو کات ست ین یک مت یر دایی عفت یو سس سای یک اتو تم تری ناتو عادی ی کت کا تم
OR N a 1 3 / 1 /ال رس مچی تسج مہ ۳۳ ی  
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 SER هلر و ین رنایصع و ینباکوب هدلا-ینبدلوآ

 تولوا شلروتک هن داعس رد وندنغیدل وا یع ولعم لد دج ر دص یغنبدل وایرنآ

 تزاتاولابعو دالواز واه+ندز و نالوا ےقم ةرفاسم هدنراقان وقرابک و لاحر

 بلج یی هناهاشتجمووفعیرازاب و عرضتوزادک وزوسكنتحاو لو عباوت و
 ندنکیدلک ی س همان تعافش ید كنناخع رقهدانناوب هتشب ندنکیدن | توهد و

 قرهللوااشا یرلترازوكناشایدادقم یلغو الرکو كناشاب ىلع هبلاراشلرک
 رن اما هنس هدهع اشا د ادعم لعواو قلا نوز رط هس هدهع ودنک

 هک تاهبجوت ضعب %
 یسضاق هعیفر صاوخنالوافمثشم ا یهاشدا تماما ورن

 ردشعادلوت هدنداعسرد هدنلالخ یسهنس یدب یللازوبكي یدنفادیعسدمم
 ترد ناق هلددسح قلوا ییاماكن دنفا هداژ یردمالسالا جس م وحرم ۱

 هلعل وا نوامش م <" لصاو یسادا شکلدیادص بول وا سرد» هدنس هنس

 هنس ون A OF ییضاق هع.فر صاوخو لوا ماما هدع) و یا ماما

 هصاخ رالدکو لواماما ینا ماما هنن ر هلکع اتافو نوک یحردنوا كنابعش ۱

 یدلوا یاماها ون دین
iبرات دوس نا هلی بها مظعاردص نوک یر ڈٹ لاوش  

 بسانم بصنمندیکی هنیکو يفر E واقنا ینبصنمكنیک هلبامازتلا
 لا اس E نالواتامتلاوفطل ناباشبور دتا هیج و |

 یدلیا اطعا یتسهباب لرابصنم یراقدلوا هتسب اش ندنغی دل و تضاف |

 هک یلاوحا كنسیچءایراخش ےب
 یزد وا تیر رکا هللا یراع نالوا سا داعس رود
 مر لا وا هلغل وا ندنساضتقا هینس هدارا یسارجا كن هم زالتاما ّبحاهدنقح
 حورخاوم وشغل وا بدتر تفایضیلاحرب ندنفرطاشاب نادوبقادت |هدمارطا

 کا E ERLE هن اه اش ر وضح هلا راشمریفسهدننا و د بجا وم

 ماود یخ اشمو اه صو الع كنا رام مملقا یمادوم ةصالخ كن همان یدیا
 هلسهدافا یرافدلوا موادم هنسه رخ ٌهيعدا هيلع تلود توطسوتک و

 كن هبنستنطلس تنایص و تیاج هدنصوصخ یبلنا مح یاداكنپ رایچتبا ۱
 | هدنداعسردكن راچلبا ردق هنعس و, هلغل وا ترابعندنز ابن یس لر وپ غیردلپ

۹ 

 قلعت هبنس هدارا هنص وصخ یسلواراذکناقوا هپ قاض زا ولاح ر هلیتماقا ||



 ن رارصعب ندنسانرق مظعا ردص یدنفا لنچ لیلخ لاڪ ردص یادت

 زوا كلا تماقاهدا روا هسرابارامتخا ییسیفنق رهندنغا و ویلا هلسافلا

 1 | ظعا ردصامد هنر قرهنلوالزع ینوکیحد یمرکیكنهرخالا یداج

 "هنفراک ریهزر و حالص یدنفا قیطصم ییفوت اف اسو لصفنم نداد

 یدنلوا بصن یلام ردص یاد ءان

 | شواح هعفد یکیا مدقا ندنو یدنفا فیظن دجا نالوا یعیقوت لعفلاب و

 ماذقا هدابع عاص ةیوست هرزوا تیئاقحو یولسنسح هدنماکنه یغلبثاب

 تبجرءان هنغیدل واماوع و صاوخلوبت*یراوشم و راوطا هلیبسح یماقها و
 ید هنسهدهع یدنفا دیعس ییلسبولوا یاب شواجلعفلاپ هنهدنس هرغ

 یدنلف هیجوت كليعیقوت هلئروص شیاح
 هلینسانم قغلواریهطت ندنس ایقشا دونرا هلتهاشاب نادوبف قلابا هرو«

 یدیشفلوا هبجوت هنسادک یغالصحم
 رخ هلسامد رشت كنارقف بودا یدصت هنایدعت و طظ هملایم وم ل صح نکل

 هلا یو۰ یدہشفاف نمبعت و یصن لص یلغوا دن رب هرکصتدک دنا تاف و

 ندنرد ب واد ما باشر برش ها و د شام را و هنشاب نک زونه هسا

 یعللصحهرومهلا لزعیشان ندقملوا جوع“ یکیدتا یدصت هردغ و هدایز ۱

 یدنل وا هیجوت هباشاب دجا دیسرزو نالوا یظفاح لاتا
 | لیا ا یکایکب رلکی هندا هدننضیربشینمالاصعتساكتب راقب رط سای و كالو
 قرصتم هدا ینلفرصتم لیا جاو هاشاب نجرلا دبع یلک الب فرصتم

 كنابقشا بواوا لصحهرومقیسا ویدنلف هبجوت هباشا یدبع یکک ناريه ريم

 هلت رعماشاب نادوبقیتلایاهرومكناشاب دم نال وا شلاق هدنبلغت و مک تسد زر

 قل هنر نددیفس رګ رازج قرهنلوا عفر یرازو هرکصندقدنل وا ریهطت

 ۱ یدلروم اقا یراژو هہح ولاي یغاصس یسهرف هنسهدهعهرکو یدشع وا

 ٭ یترازو یاها كناشاب یلع حالا یلکیناح
 | هدننهعفوهذا ز رابعكناشاب ىلع حاط ا یلکیناح هرزوایییدنل وا ناب مدقا ندن وب

 هدفدنلواقوسرکسع هن رزوا هلکعااعاییتروص نایصع یسهعقا وتاکرح

 ۰ هدازرابح دوح دوخ قیاس لاونمر كهلاراشم قحایدشعارارف هم رف

 هکلب بویلوا هینایصع تکرحرب مالا سفن یسّیا رکسعقوسهنبرزوا
 تدر شقا تات ندنرازغا هنلابفاو تشح نالوآهدهیلع تلود درب ||.
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 نیرالایعو لها لبا نایتسا راجان E NA ن | 1
 كسونرضلا دوج والانس مود وم ادج نالوا ىراس ۇر كنا لاودج-ا لاو ۲

 ماحرتسا ونایتسا بوروتک هل واه یودرا قرهلوا نهر نی رالغ وا یصرفنررب

 قالوا میاض یلالخ لدرفرب ج كد هب هلح ندهرصب دعباعت ندنراک دلبا

 هل طرش ی وا ادا ام امت یرلیریمو قاموا ضرعت هروب هلهج ورب و
 یدلرب و ناما هن راودنک
 هدقدل وا لصاو هنل ودرد ینوکی تلا یمرکی ك نالو الا یداجج رثا ترمممرخ وبشا

 و هضبفر هلا روک روع“ یلعا ددعرب ندهناهاش فرط هباشاب نایلس

 یدلروم لاسرا و ناسحا

 ٩6 بصذو لزع #
 یانرق یدنفا قطصم دیسلا نانلو یراد رفد لوا یش بیرف 4 هس جوا
 نسح یییمارفدالاح لس قرهنلوا لزع هلساتلا و تیاعسكنسطعا ردص

 قلعتسهدا را هقشپندقدل وا راکر د یس همات تفایل و هشاس تامولعم كندنفا

 ندنغیدل وا لضاحب د یتنامارفد نالوا هدنس هدهع بویل وایتیشر

 هلایعلرادرفد لوا قشنالوا ل ءا هنغیدلوا زحام ندهرادا

 ندلوناتسا هروصر كندنفا قو هلاراشم لزعلادعب یدنلق ماکب

 ثانسدنفا هجن للغ لای رذض یاد نکیشلوآ میصا یسد یدنعت 1

 رفد ردشهلوا افتک | هلسهرداصم زارب لزعلادعب زکلاب هدنس هناس یتباعص

 هیدنفا نطصم حالا لصفم ندنفلادک ترادص جد یتناما

 یدقنلوا هلاحا

 رادحلس ظعاردص موحرم ككرازاجغ ضعب نکیا یسیلا و بلح مدقم ندنو

 طبض ندیرم بناح قرازو بابصا كناشاب تزع دجا نالوا رومأم |

 تراغ قد رط عاطف جد یساشا هیس نکردیک هشرش سدق یدشش وا

 هدششسدق یسودنکز واحتندهنسر هدلاح یتیدلوایرلکح هب ماشخا |
 یرقدلوا شجتآ حوا هن راناسحا و هقدص كنسيلاها بلح یلایع و دالواو

 دنسهدهع هج س هلغل وا یهاس ترا دص م واعءیراقدنل و هدنف رط باح هد لاح

 یدلروباشا یترازو هلیهبجوت یغاضس لیدنتسوک

 د



 د ۲۸ .ِ

ATEیا زنا ی  
 8 دادغب 4 وس ردشغلا هراسر احا ضعإ ندقار 5 بناح هدلراخو هیشا

 ندنسانامر ی هعطاقه زدی عفاو هد رط فصخنم كله هرصا هلا

 ی هل ا تصرف ساپ ناح ےک او یسایقکا ریشم لئارخ
 یرالاو دادغب مدقم ندنوب هلی رلعا عطق یی راو لوچو طشوربند هنس
 قیرفت هللا هسیسد هنوکررپ ځد یرک اسع نانلوا قوس هنیرارزواندنفرط
 قالد هروهظ مدقا ندنو تداهن ردا دن ر ی رانایغطو ل تودا

 | دادغب اشاب نالس یدنارشعا تعیاتم هرامحم نوت نوت هدنسهعذ و ه رصب

 ههاط وبا هلکعاترشابم هن ریهطت كنلا و حوا هدفدل وا یسیلاو هرصل و

 هدنحما هدعقلایذ هنس نک ككردبا مالا ید ینی رللاعشوک و بیدأت كن هیغاب
 اچ دا یدیشعا تع زع هناخوا هلتکرح نددادغب هلا هنلک رک ًاتسع

 | كنهموفرم تاصعادتا تردا بلج ید ییتربشع یټ هدقدلوا لصاو

 ندنت ریشع لئازخ لص الاقو یدلیادس نیراهاک رذک نالوا هدنفرط لوچ
 هداب ویراوس یجدرانا هلک اتلاخ دیس هلی ناس لآ ندلابق نالو | بعشنم

 رایدلک بوق[ یک لیس نوجا تنواعم هلبا رکاسع م
 ۱ هلک د دم رکبول وارلح رونل وا رببعترا ودنا ورا وهآ ی راعق وم كن هیغاب هش اط

 قرهلوا رذعتم لوص و هن راهاک رارق نیفل وا طاح هلا راهنا نالوا دزابز

 هراشتسالا یدل یددل وا قیر طیریغ ندک ع ادن ودسیارفطش هدنرا ریشه ما

 اضرعوزویکیاالوطندن رز كعف ومان هبناود لاحرد هلغلوا رهاظ وقح

 تمادن راهظا هیغایهشاط هدقدل وا فصن یمان دس هلیراماقهاو مادقا

 هدص وصخ و نکآ رایدلیا دهعت هادا ن رای ربم لام هلا تردابم هباغعتسا و

 هداما یراهدآ نالک هلیراع | عانتماندکمرب و هدقدنل وا بلطنهر ندنراودنک
 یسهقرفناتسلآهداننا یعیدنلوا ترشابم هنمامتا لدسهنب قرهنلوا عاجراو

 رابدل وا قم هک ازخودجا لآ بورب وچ زوب ندفرطور
 لرهلکج یراوص كراعقوم یراقدنلوب كنايعشا بولو ماتخ روک ذم دس

 مشق لاو تعاججرب نددلاخون و قفتنمندنناج لوچ هدلاح یراقدلاق هدقچآ
 یدنل وا تردابم هغفل وا هطاحا یفارطاار كنابقشا هلا قارع راشع راسو
 رلدسل وا كحهدبا رادتبا هب هلیاقم بودنآ هن اعم یلاحو هم ود م یابعسا

 4 هاب ¥
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 چو وه سفر تم (جشه صید ون نر

 نطصم دیسلاریزومدا زا ھارا یحی زاب یتلایا مو رضرا هاکشیا ترمشاپم
 دیس یتلایا م سلس و هباشا دمع یس ود: ایسلاو م رسلس لابا لیاموروهاشاب

 ها شاب نسح سک رج یسلاو نوزب رط یتلایا ساویسو هباشاب قیسح /

 یدنلواهیجوت ||
 لی دنتسوک هباشاب یلع یلهطاتج نالوا شفلوا عفر یرازو مدقا ندنو و
 یسهظفاح یزوا قر هنلوا صیصخ شامهجو یراقاعس راکدنوادخو ۱ ۱

 يارو اا یرازو هلیطسش |
 اشا یدبع یتیلاو تلخ اشاسنالوا رومام هند د اتكنسابقشا سیلک و باتنبع

 هب هقر هلنکرحندبلح یدیشلروب هیجوت یا هقر مدقا ندنو هنسهدهع |

 نالوا هبارتفهدنسلاوحبلح ءارک اسع نالواشعا عح هننایهدک. دن ٍثع عد

 هناظحالم ضعب یجداشابیدبعو ندن کد زس وک یت ر وضخ نایصع یغای هللا |

 تعحر یرغوط هننناحبلح ندننکیدنا زا تعنا ندکمریک هتنکلم | ربحییبم

 یفوتم ییسیلا ورکب راید لابا هقر لی واب هنغاصسنب دنآیصنمهرکو ب یدیشنا
 ` یسلکت رلکببلح جد یتلایارکبرایدو هباشایدمم هدازاشاب ناق جاا ريم |
 كناشاب دېګ هداز یظع یسیلاوماش جد یلانا بلح وه اشاب ناعع نارمربم ا

 ناریمریم نالوا یثاب یهدرج وفرصتم ماشسابارطبولوا یلغوا وپ |
 هد رج هلیغافرصتم ماش سلب ارط بون وا هيج وت ترازو هببراب هب اشا سوت 1

 . یدنلقهلاحا یناریم ریم بن راب هنلغ و كچ وکر کید كھیلا راشمیغلغ و شاب
 نال وبعوقو هدنماکنه یغلاغا و ردهام یجرکی كناغا ناهلس یساغا یرهکی

 نکیا یتمذٌهمزال یملیاتمدخ هنیلسملالا تیب ردنا هدنام هب زخیتالولح

 ییسبضعب كنه راستالولع لر هزتسوک تالولحم یئزج هبجاوم ندبجاوم
 ندنکیدلک هدیااطعا هنکید هلیدهلبتروص یردنلف شع ییسیضءب و تخورف ||

 تاهیج وت ی لکه دننایم یس ولقاج وا هلا هناهب ییزجهدننعک تعفن-بلج هتشپ
 ندنغیدلوا توشردهدراص وصح و ید یمهلیلح بول وا هدکعاثادحا

 رایدبا هدکادایرف ودادندنسودنک یسلاهاقاجوآ

 یدصف هل رالیدبن ولزع كنسا دک لوق هایی زابشابقاج وا ین دهداننارو |[
 ناعلس هبلا یعوم هلغلوا یمولعم دی دج مظعاردص لاج تئیتح هدکدتا

 یسادخک لوقوالججا ون هبونیسرپ ار هلیاهابونل وا لزعندنفلافای رکن

,- 



 هر و ا
 دسر لنت سنت ر ندکدتاراعا یهر وک ذم

 دشا لب وع ه اضف یه رق تاذ كر ەر دنا بصذ یضاقو

 9 تاقوف وراسوتاهبحو ضعبواشاب تزعدشترادص چ

 دقه نوک اقر ندننافو بولوا جا رماناشاپ دم دیس رادحسرک ذلا فلاس
 قبساردص هل وا رابخاندنفرطابطا قاذح یعیدل واامنورراتءالعانفهدودنک

 ET رد ندمورض را بولوآررقم

 هتداعسرداعب رس هاک اتاق واشاب دج دیسرادحشسنکیا هرزوا كلردنوک
 ندزویکیانال وا شفلیوس هنر ادض ردشمل وا تص مظعا ردصو تاج

 هلفل وا 2 رات یکدلیوس كن دنفای رم رندناضق یسالع هلال را راتز وا

 »اش اب دمع یدل وا رهعتزع زیاح ) عرصه ) یدنلواحرد هلو

 یربخ یتافو كناشاندم یلفاحدارغلب ندلک هنداعسرد زونه دیدج ردض
 یس هظفاحمدارغلب لاح رد ندنغیدلوا زن اح یولخ ند روم ام كتا دح رس بولک

 فیفوت هس دورو هد اعسرد رهظعا ردص یهجو كاتلابا یبا مور

 كناشاب دجا هدازاشاب ناعع لاب وط روهشم قیساردص هلا راشم یافوتم

 ۵ رده داخ نا صع لردادلوت هدنح رات یللازو كم تولوا یلغوا

 ندهنسنوا بول وا ماکب هلا قلن اریمریمهدنس هنسرب شع و یغلیشابیجوبقیلاع
 یرعس ین هنس کیا نانسکس هرکضتدک دنا رود هدب رایصتع هرشط زواح

 هلتفا دص ول ولس نسح قر هنلوا مادا هلاكلملاو و قلطفاحم ورندنفول وا

 تافو هداننا و نکیا یظفاحدارغلبهرزوا قلوا هیات ةعفد یدیشلواروهشم

 تغ لب درز راثآ هنآتابا یدارارروب تير ید ۵ رعس یاشنا ردنا

 هبس هدو رهام ۵ ی رول واروترب هلهشع بارمشلدره (رعش )ردندن ر همالع

 * نالوا تاسف هل و قشع بارش فصا+ ج یرولواروط لبح

 لایخ بوش و د(تنب )اضیا هلو» 5 ^ ىر وا وارومح هدهشراشانهلدهشحات

 ۰ هدن وامه در ی رادص كناشاب تزع د یسیلاومورضرا نالواارزولامیشو
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 . || بولیرویب هیجوتهیاشاب قطصمیسیلا ویا موریردارب تامظعا ردص م وح رم

  ||یدیشل وی هیجوت ترازو هنسهدهع هلغل وارومآمهن وب ابهیود اهدنساننا

 ۱ 1 . * شلاق تولوا تسر ی لد هدهاارش *# شلاق بول وا تسمهراببل

 تاهو هدک دک هنداغسرد اشا تزع لا مظعاردص مل هلک هددص هنر

 ٭ ترشاب



 ۳ و 1 :

 شلروییایحا هنس نچ هدنراوجیسوبق هچکاب بونل وا تب وریتمدخیسهزانج
 هنص وصخ ییفدكموح مردص هرکصخدنا یدنل وا نفد هب هدیدج هب نالوا ۱

 هنلوااداهدنعماجدحناطاس یرازامهزانجل رامظعاردص بول وا ترش اب

 هنس هدارا هنسش وا نفدهدن راوجهروکذ مهبرت كم ود مردصهد هسا شل

 بولیدیک هنعماحدمم ناطلس نوچ ادا یزامهزانجدرحم ندنکیدتا قلعت
 یدقرمهرزواییآر كنیدنفامالسالا جش ندنفیدلوا تبوعص ید هدکشلک
 هرکصندقدنل واادا یزامهدنسالصم یی مشعماحناطلس هدلاون اک ه دن را وج

 یدنل وآ نفدهدم و رع لح

 ۶ هجر

 یغاحهسهدکی لصالاق بولواراعشترهش هلکعد رب زوهرق هیلاراشمیافوتم
 ندشارشا هب رق ماینوسب رع ندنسارف یساضف راصح ج واندننافاضم

 شقلا كلرداداوت هدنس هنس زکس قرفزو كيندنیلص كناذمان یلعدیس

 هل !قلیشاب یصمآهدک دلک هتداعس ردهدناخدوج ناطلسر ودهدنس هنس ترد

 یسودنک لاعرد هلبسحقلوا یسیاداما ناهلس یییماهسصنالوا فراعتم ۱

 ردق هنسشپ/هلکعا هیصوت وهلاوح ه یثاب هطوا یحاحندنناطباض یتعاج
 ات هدعب یدیشبا یه هغنرای بوتقوا هلتواظن و تقدكنا
 هنسهمزهصاخ نارادربت هلک اتافو یساد هرکصن دقدنل و هدنتهدخ
 ةن زخن زسکمک هنسرمان هندادعتسا و تیلباقو طخنسح بول وا لخاد
 بفع ردویناکن ون ام هن رخ هدنف وزا بول واهداش ےک یتضهدقدنل وا غارچ هن وام

 نوک یدنوا یازکسنوا یدیشلوا یراب رهشرادحتسو یسادضتک هن رخ
 هدص وصخ رهو یالعتسا و و هدنرادص ماقلالقتسالاب یرادقم

 هدعاسیرع نکی ا لوم ام تیغفوم راند ودنک هلببسح قلوا یادقا و ترغ

 هنشیاو رادند تیاف یدلیاتافو هدنرفص را هنسررح هجورپ كرها
 ییلصمرهوادا هلتعاجیزاغاب ژک ا بولو ارانآ هتسعخ تاذر مد ودیش |

 یزوق مدقا ندرمضخ زور یدردبا نوا یعس هکعاهوستو تیورتاذلاب ||

 دن به ددرس رک نالوا یار طتسموردتاوا هدف ولو ای
 كنهناخ نالوا یتدالوهاکیاح ونک اکدوناخ و ماج ریکر اکو هعشچد دعزکس

 .ةیرف كردیا انالاو عماحر لم یهناخاتک و هناههردو هسردم هدنراوج

۶۰3 
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 - ندهبلاراشم ر زو | یتلا یللا ندنسافدصا صخا یتسهب رت هرکصن دکدتنا غارچ ه هناخاولح

 وطره و لومآمتمدخ
 سس هد هناهاش دز

 و ندنعردل وا لوبتمو

 أت بجوم هدای ز ك

 كلم ردٌشل وا



 یوم

۱ 
 | هلهجو هناعا هنفراص» بیتقلاب ندراضقمقاوهدنتلبا یلیا مور یسهیاس
 .كنس هدوبو قالفا و یللا زو كنمهدو و نادغب هنناخ ییا ان هيلا یعوم
 " یدنلوا نامرفیرانا لاسرا هجا هسک زویح وا

 هک اشاب قازرادبع تافو # ۱

 نالوا شلروی هیجوت یتلایا هقر هنسهدهع نکیاصح نیدیآ مدقا ندنوب
 | ههقر هدلاح یغیدل واجارمانارتمندنساوهوبآ كندا اشابقازرلادبع

 ور وفد یکبا روهسم هلکع د یداماد یاب یت واط دما راشم یاف وت»

 هدنل الخ یس هنس جوا قرف زو ندنبلصیدنُفا نطصم جاطانالوا باتکلا

 ردا فراعمو ع لیصحت هدقدل وا لصاو هریک نس بودا دل و هدناعس رد

 راس نایج هفولعهتس هدهع نواه طخاب هدنلالخ یسهنس شب شقلا

 هدنناهبحوت ی راتزکس شقلا بولیروب ناسحا یس هت ز قل هجا وخ هلن اتک
 هدزکسش و ی هنا زور كح وک هدنلاوش یس هنس کاو یرظان هنا وراب

 هدح وا فاو یجهرکذتكجوک هدیکیاناسکسو یسیح وتکم مظعا ردص

 تاثکلا نس رنکیا هدم ولنا نویامه ی ودرا ه دشل و یحوتکم هن

 ۳۱ کا :بودکهریصم هات رومآم قلارا رب لاصفنالادعب یدیشلوا

 تماقا هدنسر هناخ هلا لزع هرکص هنسییا بول وا یییماتفدهدنس هنسناسقط
 هدنس هنس وا ناسقط ءان هنتمدخ ندیاتقیسهدنرا هلاکم هیسور نکیاهرزوا

 نیدیآهلترازوُهبنر هنسهدهع نیزسکم قوچو بول وا باتککلا سد ررارکت
 یدلبا تافو هد هقر رحم هجورپ بونلوا هیجوت یتلایا هقر هدعبو یناصس

 . یدیاراثآ نساح تاذرب مشلا حودع و راک تيجو نیطف تیاف

e $هدازهش و یالو كناطلس  

 ۶# یتافو لظعاردص هلا دج ناطاس

 اب هد نراهم هلاتلص ي جاا لص
 |[ یراتمضح دج ناطلس هدازهش قحا یدیشلوا هبعست ناطلس هاشکلم

  تافو ید اشاب دمت دیس رادحس مظعا ردص هدیدب تعاس هح
 اسا نسح یزافایرد ناد وبقحابصلا ىلع هلکع اتاق تاق یییرکک كهاشدابو

 || كهيلاراشم هد ازهشهرکصذدقدنل وا نالعا یغلم اف اققرهنلوا بصن ماعم اق

 ٭ هزانج $

 A. EC نا LT ۳۳۹ 9 نه 7 ی

 در ها هوم ھا اومد 1
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 9 نهج 9. جی i“ ر

PE 



e 

 هنس ود هڪ ا ر ا

 دیک یهبلعتلود یلود ایس ووپ هدلاح یتیدل واضراعروتفو بفعض یلک

 ر هب اافصا هیلع تاود نکیشبا قی وشت هکشا برحنالعا هن رزوا
 یتربغو اهیلاراشم هم روطاربعا هدیدمتدم ندنکیدا مایقهنهیلع هچم

 تلود هدنساننا ینابرامنالوبعوفو هلباهیسور كن هبلع تلودیتح بود وک |
 ردج ردنم هد راوت ضعب یودیا یتبماکوب یکیدعا تکرح هنهیلع هیلع
 هرزوا قافتا هلبا هلعتلوداعاد هصباصا یسهقلو لوصا هسا لاحم ره
 توتادلا هنسهسیسد كن هنب رف هلییسح یکلسوهوفزو ولغ وا نکل یا

 ییصف ردا قافتا هلا هنن زق هرزوا قلوا ه4:هلع هلع تلود لاحرد

 رونلوارکةمدزغاشا

 بوک مزال كعا قافتادقع ا رتود شم ید هیلعتلودهن رزواكنو

 هزلکنایدیسل وا شع قاغا هلباابسورپ ځد هیاع تل ود لب اقم هچگ الم ۱
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 ندنفیدلوا شک یناوا ید هناشلا میظع نآرف رَ ادم ناطلس هدازهش
 قرهنلوا رجا ناز الاوروس 0 بح هندن و هع دق "هدعاق

 ندنفرط یشابمه» یت وکی جج وا یمرک:تال وا نوناکو ین رکن كما را مرح
 هذن رش “پس ادن هدب ورد یتش وک لونا هدد وعسم تو نانلوا راشخا

 ندیه انته شم ادا ۹ اشداب ناو یا یامد هلندی ییدلبا

TEیدنل وااداندنفرل  

 هاب  لیعاعسا هملتیانس و

 وبشا هلغل وا مهم یمانب هعلقرب هدنس هبصو لیعاعسا مقا و هدنف رط هت وآ كن هب وط

 یابعای وب هرزواقه وا ترمشابم هنسان هد راهبل وا یسهنم شب ناسعط

 | تونل وا بصذ ییماان قر نل وا هیج وت یس هاب ٹال ان روخاریم هنسهدهعاغآ ےلس

 7 تام زا وا وهب رم وله وند رتکلمنادغیو قالفا یسدمز ال تان نت ۴

1 



een 

 e ین دمو سولمنت وقت رثلود؛زناکناو را رفقحهلوا

 و کنه یر س سد ط ورش تب رل کلع نادغب و قالفا هد همان دهعا رب ز 3

  rسولسنوقو شف روا ّ

 ۱ یریکدتا هماقا س ولسن وق كنهر اس لود ین وعمر وک ذم مالکی ر هيل وا لم اش

 ۱ ردقو قح هکعابصن سولست وة كتل ود هیسورهدنادغب وقالفاهدنروص و

 عقاو یغنیدنلوا بصذس ولن وق ندنفرط تلو در هدنوتر وکذم نتکلعا رز

 ههر وهمن 5 امانالوا ع رشلاک اح ویلا ویس هماقا سولسن وق هک ی دلاقردلکد

 مزالقل وامزلم یسچلیاهبسور هلسا وج و كن دنفا یضیف نايا ر دص وص

 سلاح هن رزوا كن و هْغل وا و هرارصا ودانع قدر ط هد هدا ۳

 ندنفیدل وا عناق ول ردرب یا هس ور بودا نارذک تام ۾ دو د دعم

 قحا ردفو قہ Der دامو كنتلود هصور ییاهل یدنفا یحف نایلس

 نیعم لح رب ررب ولا هت راظن هن راحت نالوا هدنینکلم هيلع تل ود يامر هنر طاخ
 | عرشلا کاحو یلاو ید لواو رولی هدنالوبق یني راسولسنوق هلصیصخت
 . || ردطومهش رش عرش یروما ةفاک كن هیلع تلودارب ز ردیللواربنالوا
 | هنمهبعرشوهیکلم طباوضیمهماقا سولسنوفهدرب نالوا یلاخندک احویلاو

 جد هنسیچمنا هسنارف هجدقا یملر ورارف رب اکو هلیسلر دنا هماقا س ولسن وق

 هنسم وا هماقا یم ولسن وف هبس ور ر هدهژهدلس هلبطس ون كنا بول وا شف واهدافا

 مات ونص توالوا ریه ګو رب رګ دنس هدن رخاوا هحعاید كردلب ر ورارق

 9 -نسح هاب و لتحصم نکیا ۳ رص یریبعت عض اومهدامهد هماندهع و یدلر و

 ۲( 1 قرهنلوا لج هنراهم و ناف واععهدهبل ود روما كن دنفا سری دل روص

 ردشل وا نیسحت وشاباسر هظم

 قافتاو هم ةر وطار توف ۾ ]

 # هچک تلوداب هیسور تلود
 شراوهشع یسانز زر ه رامنالوا یس هر وطار ما هک زواه*یب هنس قرف

 توف یەکی جنزوت وا كنینتنمتتو یمنچ وا كن هلا یذهدلاحیغیدلوا
 ینطلس ك رش هلتهج یغیدناو یلارفناتسراحتثراوتلاب و یخ وا هنن ر هلغم وا

 هک نالوا #
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 یخ یخ زر و و یمن بز خسارات ما هب یی

¥ ۲۲۱ $ 

 د ینهابآ گرا ولناع و یصالخسا كنءرصب عقاولا فو |

 هن وکر ندنحاحناع كحهدا درا و ندنفرط نم دمیایف ندنفیدنل و سس

 هبلع ما وا هنسلا و ه دجح و دن فرد رکاب رو ها هی | سر

 كنکأاحناعنکلیدنل وا لاسرا هنک احناعیدیتروصرر بونلوا رادصا

 اشا ناعلس یسیلاو دادغب یغیدلوا یلاهیتسا هن هبطاخت هلا نوامه همان

 هل رظنفرص ندنلاسرا نوامه دما هرک و هلغْ وا هدافاو ضرع ندنفرط

 یدنلوالاسرا یماس توتکم زکلات

 ندنفرط هیسور هدنادغب و قالفا #۶

 سولست ووهدعضا وم همام یکحهروک بسانمكنول هبس ورهدنسهدهاعم هحرابق

م هدهاعم بولوا حج رصم یعالک هلو از اح یراق
 هدنق وكنترب هروک ذ

 قاوق یل هنآ ارخوم بویب هنلوا تقد هتارعتو ظافلا ندنغیدلوا شلپاب
 رطاحرد هنکلم رب داح نالوا متن ۱ كمالک و ید هدنس همانڪعنت

 كعا شوارف رلصا یر هتشر رس والثء و هسدا ول هس ور یدبا شمال وا

 یراحهیسور كجدبا دشدمآ هن راتکلع نادغب و قالفا یسچلیاهبس ور

 هدکدرب ورپ رقت هعطقرب هب یلاع باب رب اد هنسُل وا بصذ س ولسن وقرر هن رارزوا
 بصارظان ررب هنیتکلم یتلود هیس ور كما بصذ سولسنوق هنادغب وقالفا

 ترضمقرهلوابس هناهوفت كجەدا كى رع یتناهذاكنیلاها یکش |

 هنادفب و قالقا ندنفرط یدنفا دیس لیلخیثانندقلوا راکرد یسهیکلم
 هدرنص ناي و طس ناکد ناک ی هیکلم رذاح نال وا هدنبصت سولسنوف

 دزو رط قلود یت فک ی سچا هیسور هلکمر و ر ردن هعطق رب ی

 هلغل وا دراو و هدانآو ییاوجیمیدل وا رظن» قشر

 سولسن وقل ودهیسورهدک دا تاقالم هلبایدنفایضیف ناعلس باتکلا شر

 هجوم همان دهع صن لاحرهب هلیاب یک هيمک هلهجورب ندنسهدام

 كب هن رزوا كنو یدلیا امدا بص سولس وق هعاح و و نادغب و قالفا

 مای دهع هرخالاب یدنفا یضش ناعلس , رکصتدک دنا ناب رح راثم قوح

 هعفدهلهجوو یتساوعد كنريفس هیسو رالردا شیرد یتسهرابعنوامش

 سس



 ٤ فپ رش فح یراقدلوا شمروتکب ودیا تاقالم با مظعا ردص ہرکص
 ۱ قرظ یاچ یکیاو هساکج واو قبربا یکیاو یراتچو لاشو ریشعثرهوحم و
 | واکبلوب هنلغوا كرکو ههیلایمومریفس كركر ید عدقتو ےلستن, هیده
 ۱ یدنلوا اسک ارلتعلخ هنعابنارف نوا زکس ول روک باس

 | قدص ه هيلع تلود دیعس ندم نالوا یک اج ناع وریندهدیدم تدم
 | راتآكنتیوطوصالخاو بویلوالاخندنس هبعادتائا و زارا ینتیدوبعو
 ۲ نالواعقاو هنس ودنک كناشاب رع یسیلاو دادغب هصدقا قرهلوا ندنس هیلع

 | هلا هددعتمن افسهدن رها یس هظفاح كن هر صب هن رزوا یسهدافاو راعشا

  ظفاح نالوایسیلا و دادغب ارخ ۇم قحا بولوا شا لاس را لاله ربما یلغ وا"

 ا اتد مالن هلا ی ورد ییالوطندنسهبیحم راوطا كناشاب نیطصم 1
 ۱ تیفیکو ابا وج هنس همانتیدوبع هعطف ر نالوا درا وتفول وات نعضتمییفیدلوا

 أ دعب اق هلیاس یغیدل وا شلوا ببس هنمادعا كناشاب نطصم یسیلاو دادغب 1

 | هناعا هرباخاب هلا اشاب هلل ادبع یسیلاو دادغب نوا یصالصسا كنهرصٍ

 انوا ڈما ههبلا راک ا اال یر ناتسفط ین ینا

 یتافوكناخم رکدنز ارخوم یدیشغا وا الاس e | یعاسبوتکم هج: وم

 | رارکت نیبم یکجهدبا هروربم تامدخ زار اهدنا ماقتنا ذخا ندرامج و

 | هلیبسح یتافوكناخ مب رکدنز هدکدلک هضی رع هعطقرب ندهبلا راشم مک اح
 | هلماعم هلا وفع قرهلنوط ربتعم هطاصم یمانالوا دتعنم هلی ارلولناربا امدقم

 ربا ف اک ر ودهاعم نالخ ندرولنا ربا رک دسبایفو ,یفیدتتوا
 ۱ هلبسیلاو دادغب دەل و ندنو هلن ام یغح هنل وا تردابم هما ا دخ اهن

 بوتکم ونوبامه مان نام رف ههبلا راشمکا احرار کتەدننمط یىل نا تیامرهداحا

 ۱ داش تاطتسم ا ایرو اار کا یدنشفلق لای را فان
 زابنالوا دراو جد هرکو ب هدننمص تدم و ضرع ییالوط ندنتیلئا

 ۱۳ انده ۾ هباماب نایلستتب ربا هصیو. دایی هدنس همان
 ناو ادنلبناتسآیماصقا دصعم هلی اس یفحول وا هرزواداحا هلکنا اردنا

 ا اغا هشاط قرهنلوا ذخا لار یا هد همرکم هکم ولار شبهدهدج هلیمان_ || دع هب 2 ورا رب

e1 ءا را هدنناب یعفر كنهروک ذم ٌهبلاطم ندنرلقدل وا هدقه وا تراقح هلبا سابق رگ مع ر  
 لوا جردنم یساقلا یا رادصا هیلع یماوا هیهمرکم کمو هدج ہر روا



> ۲۱ FF 

 هدروق یوبف هکراو ردقوش ردقوب تجاحهرارکتندنفیدل وا شم وا دارا
 ردیلغل واهوالع هب هفماستالیصفت یل كنا ٽناما

 ترشابههن رومادیوستو ےظنت نرلارو ااشاب نایلس یسیلاوهرصب ودادغب

 كنایقشا یرادقم ك یجرکی نالوا نایصعویغیزا فا مع هدناجلواكردیا

 هدلالخ و نیر هع وطمس ۇر كنب ررادمانواس ور ها ر ردا زا

 ردشلنا لاسراه داعسرد

 ارح هنس هبصق هام عفاوهدهروم كناشاب نسحیزافاب رد نادویقهداناو |

 هروک ذمهبصق ردشلوا ترسم بجومقرهلوادراو ید یر خیلو خدة ونعو

 دنب رلبناحهرومهدنراخت راتیدیمرکی یتحبولو اراک هسیسدتباغیسیلاها
 نالوا بعص و برمص ثیاغكنهرومهریزجاشاب یلعدیهشنالوا مرکارادرس

 ضر ف رلنهر بال ولس هب هلرحییررط هموق رم "لاها هدکد نا ریه و حق نعال

 صالخ ندنن دش و شطب كهبااراشمراد رسل ر ەزس وک د ابقنا تر وص وك ردا

 اشا ناد وق ی د هنس نج ىدا راشم اق مدقتبات ه دیابصم ماتم هت بولوا

 هاو لصالاو یدیشعا عورش هنماظن هبا طبر هنهرهدنکیدنکهرافرطلوا |

 كناشاپ ناد وږق ندنغی دل وا عقاو یکی دلریکابرح وا ربج هو هره ر وک ذه ۀبصقردق /
 ىدنلوادايهلبا رخ ەدمانا ةنسلا قر ەل وا ەوالع هنصهرب استاوزغجدیمدخو

 ر و نییعت یچلیا ل وس هب هيس و رند هيلع تل ود فرط هنر خم رات ز وةط ناسکس

 هند ورو هف رطل وا كنسږچل یا ی را ل وص و ه هیس ور كند فا مع رکل دیه نال.
 هب هيلع تلود رد هيلا یموم ریتم هلءدسح یرلغآتفلاهداروا یک فداصت ۱

 یدانعنا هلبا ول دیس ور تق و لوایدیشم ردن وکب ونکم هعطق ر هلمدآر مان عبد الم
 | هداراخ ملقا ندنغیدلوا شمالوار د لصفزونه هطاصم نالوا تسدرد

 هدننعط هبریختاوعد بالعتسا ندامدلا ةلوبتم ماشهواصص وا ۶ نالوا

 همان هعطقر هناخ یزاف د دیس نالوایاخیراح ندهینس تنطلص بناح

 ندنسا ما نادمآرس ید یناخ یراح هیلعءان یدیشهوالاسرا نوامه

 نیت یچلیا یعکیا نیرشدجم یلغواو یجلبالوی یتاذمان یرظن رادم
 یتشرط ناریاراثآ لالتحارایدنالوا یراتسارهار هلیهابنا رفنزوتوا هلک

 فیقوت هدرلاروا هامدنج وروبع هندودح هیسور ندرزخ رګ هلبالرت

 هدنراکدلک هتداعس ردارص ید ندنا بودبا روم هم رق هرکص ندنراقدنلوا ۱
 ندوقدنل وا ارحا دعا جا ےسا ےہ هدأعلا ق وفهد رلتح هلي به دم ماعاز



 ۱ رو ا ا E یمدنس جوا ناسکس

 هلیس هبلاطم لا ومی لکن دب ريم بناج ق ر هنل وا لزع مدقم ند زیا یمکت نس هنس

 قرلوارومأم هناعیابم ضعب ارخۇم یدیشلوا اوتو شنزرس یالتبم
 ندقدلوا ماکب هلیبصنملوا همان ور هدنسا رهص یتاطاباب یس هنس شب ناسکس

 | فرا هدکه لک بول وا نوذام هند وه هتداعس رد هلبیسح یبا نه فارح ا هزکص

 دعب بوئلوااتناهدنبصتملوا ٌةمانزور هلبام ودق هنصاتشم ین هننهدنلالخ
 هرزوا تماقاهدنس هاځالوزهمهدک د کهن داعس رد هلا نوا« ی ود را هل اصلا

 هدنرتویم هام دنحبول وا لام ردصیادکک ء دنه دنس هنس ز ومطناسکسنکیا

 هعفدنب نسکمک قوچ بول وا یحناشن لعغ]ابهدنس هنسناسفط و یدنل وا لزع
 قرهبهلوا قف وم هعفد وب نک]یدل وا یلامردص یا دنک من هیزوایلوا هل
 جاقرب ءان هنن راذتفا هدقدنل وا لپ وح هنتناما هرمص یینلادخمل هدنفرظیآحاقرب
 بولی روم لیدبت هنتراظنیمودرا مورض راید یتب رومآمو هرکصنوک

 | بوت هبجوتترازویالا براتی مورض را هس دهم یکآدناجلواو
 ۱ یدلیاتافوهدنکلیلا ومورضرا هرخالابهرکصذدک دن ارودنبراتلابا هقروص راق

 ه روم و دادغب و یکیدنک ت ولک كن ریثصراسلم نددنهتافاصم »۷

 هک یکیدلکت ار رعت ندنکاع نا و یدوروكنسصنادنه وییداوح

 یبنالوا یمهک اعرابیلمالاخو یسم رشمهكنام لع موح رم نکا زابل

 : | یهج وا یی رکی كنالوالایداج بودیا ر وهظ یچل یار هعفد و ندنف رط ناطلس

 قدنصتردهرزواقاوا هب هناهاشیابک اخ هلبال وخ ده زصآ روضحیوک

 یدلیا مدقنن راهده والثهدنبلدو یروفتف_یغیدلوا شمروتک هدننورد
 ندنطلست كنادعا نالوا هدنفارطا ید یراشاک هعفدو یک یکدقم

 ندنشدل وا ىس هفاسهدعب هارو كرا دلم قحا بول وا ینبم هن دصقمدا دما

 ضرع هنب راودنکد عبي ندنراقدلوا راواریکتروب هلباراوا ریاکنایراادعاو

 . || یرقدل وا شمر وتکه لا نوب امه مان ر عش ینغیدنل وا هیص وت ور رقت هننل ود هک

 یعصهضب كنه دسع) | یدایادهنالب روم بدتر ند هناهاش فرط لب امم هنن زا بده

| رج رح هک جوانواو لست ههبلا ی وم ربقس یوک
 ۱ هنن زاد هليس اطعا»ه 

 تالسفت شعب راد 4 هدام و هدنعداق و یس هنسر ناتتفغط ردششلوا انا

 هک دارا
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 هدا شع و باتکلا یشرهدشب شع و ی هرک دن وب هدف را شو ۲

 ه صام نار هد اش شع و لا ردص یادختک هدیدب شک ویشاب شواج 8

 ناسکسویییماهناسرتر ارکتهدر ناسکسوینیماهب را هدنسهنسناسکسو یتا. ||
 هدقدنل و هدنتمدخ تسابرهدن و امه رفس هنس ح اقرب بول واباتکلا سر هنن هدیکی | |

 قرهلوا هناهاش رابتعارظنرهظم هدنکیدناتدوع هنداعسردلردا افعتسا |

 هدن و امه باکر هدنم رګ زکس ناسکنو )یک سه رهدنس ها یذیدب ناکا

 هدزوفط نانو لام ردص یادت راک هدنرخ الاعیرو یاب شواح

 یسازفد هدنکیا ناسفطو یعاخت هدنس هنس نامقط و یر ا

 هدنس هنسترد ناسقط وبشا نکیا مقمهدنس هناخ ررحمهجورارخوم بول وا

 كنه ها توش رذخ | بول واراک ربهرب ون دتمیدلیا تاون دلم هفکس

 ترا للو ا هدنافو ندنغیدلوا لوبح ه یر تک طقف یدیشمالاق هدنشلا ىتنم

 یتمامز كن راردپ ةج مهران یدلاق یراینیز واج ندزکس نوا ریبکو ریفغص
 ۱ ابی ست آهن نیک ندو هرج وت هن روکذ دال والازنشالاییع

 یدنل وا بصذیصو یدنفایرس ےس ییما هبرا هن راززوا هلا نییعت ها

 ٭ تاهیجوت عوقوو اشاب مهاربا مرضرا "یلاو تافو #۴
 كفیرش ناضمر یربخ یتافوكناشاپ یظفح مبهاربا دیسلا یسیلا و مورضرا

 قبساردصارزولا بسی اوهقر نر هلغل و لصا و هتداعسردی وکی کیا
 یسیلا وهقر اشاب قازرلادبع یلص عن دبا و یسیلا و مور رااشاب ترعدم
 نیدنآ اشاپ نسح یسادخنک اشاب یلع یعیقوتریزو نالوا یفرصتم لیاچاو
 باہسا ڭكناشاب میها ربا هیلاراشم یافوتم بولیروس نیبعتو بصن یلصح

 یدلروب ناسحا هنس هلرو یس ایشاو لاوما ادعام ندنرازو

 یوقت وتنایدندنرلاغادحرس هدنرلح راتشب زوت وا زو كي هيلا راشم یافوتم

 دلو هدنداعسرد ندنبلص كموح رم اغا لیلخ دیسول هبساما روهشم هلبا

 هدروب نم اق ثردباماودهنلق هبساحم شابهدقدل وا لصاو هریبت نس بودیا
 بسک هلغلوا یراراتعا رظن رهظم كرارادتفد بولوا یسهفیلخ تمذ

 هنکل هفیلخ تمذ هنارخوم یدیشغلوا ین ه هکهب هرکصندکدتا راهتشا
 یییمار هش ةعفدهدن راگ راتز وقط شغب ب ود | ت رهش بسکه لة راذکر اکو تد وع
 ی هبساحم شابهدنکناناسکسهرکصتدقدلوا لخاد هناکحاوخ هرمز یر هوا
 هدکدنکه نناح ییا مور هلا نواه ی ود را بول وا یرادټفد لوا قش بقع ر ډو |

 ۱ دو b 1 “ت



 و

 یدلیاتافوچد

 كن رالع هریخذ ضعب ك ردا ك رادترکسع رارابهروک هلاح و تقوهرکص هنسرپ

 هدنس هعق و لات راقنالوبعوقوهدنن رادصاشاب لیلخو شفلق ر وأم هنس هظفاحم

 مادحسا هدنساننارس بونلوا ناسحا ترازو هنسهدهع باح الا تسبح

 ردشلک هلوا ماکب هلیهیجوت راتلاباولامت هنسهدهع جد هرکصندنا قرهئلوا

 ندنفیدل وا ییولغمكتاقلعتمو عاب قحابولوا تاذربدهاز ونیدتتیاغ

 ماظم اعاد یلاها هدراتلابا یعیدنل و قرهیمهلوا رداق هن راطبرو طبض

 شفلت هیصوتو هیبنتهب ودنکدقنره نصوصخ و یدررهآتباکشنطاندعل و

 ساویس هلبتفرعع ضوصخمرشابم ندنراک دشادایرف با اکتشا ۂعقر عفر
 "هداهن هرزوا قلو اتریعهراس یعوطتمرس قرهنلوا مادعا هدنسدعلق

 یدنلقتسایسنا دیم
 ٭ یدنفاناحرد حا اتافو

 هب نالن زفد کردا تدم ل های ون الودع وق و دفا ندنون
 كبجر یدنفا یناحر نیما دج حاطا نالوا هرزواتماقا هدنسهناخ بولوا

 یهاکر ارق كنب رە راج ادالادعب یب هعچ تالص ین وک هعج یحجنزکسنوا
 ه وک رند تنساب تخارتساومامعصا لر هلکهنن هان کانال زا
 یدلیا حور میلستهدنفرظ تعاسكیراچ هلکغیا تبا صا لوزن یلتدشرپ

 نوامش ناودهدقدل وا لصا وهربت نس بود ادلوت ندنلسناغا لیلخ لیلرو

 اشابلیلخ یسادضتک ےب رخ هرکصندکدتا تماقا هدهدح هات انک تمدخ

 رک دن كج وک ارخ ومیدنشغ والاخدا هنکاسنوامه ناو د ناکجاوخ

 شتو #
۲۰. 

 ٠ لوطانا تولوا یسیضاقلوب اتسا افت اس هنن . رب ها ل زعهدنسهرغ كن هدععل | ید | ۰

 یضاق یلوطانا یدنفا دیعسدجهداز یتابحنالوا شل ر ویب فیطلت هلیس هباب |
 هلا راشم *یدنفا نالوا سد هرکصنوک حاقرب و یدلروب نیبعت یرخسع

 1 ىا ناسکسو ناسکس لصالا قاشا لع یناتسغاطنالوا یسیلاو ساویس
 ۱ بول وا شعار اسا وت ور بسک هلیس ردن قفل و یرش اب ریخذ هدن را را
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 .موحنم نالوا یلوققاب شابهدنراخراتربزوت واز و كب هبلاراشم یافوتم

 ۱ تیازاب « ركب هحوق هنسجاقر و تمزالم هن رافرط یتاک ادخنک اضعب در

 قرهنلوا مادا هدرات رومآمضعب تو وابلح هل وساتسا هلمتمه كم وح م



N 
 ت

 هن رخ نالوا یردار ظءا ردص هن ر تونل وآ حارخاندنو اهه نورد

 یدلوا یراب رهش رادحس انا لیلخ یسادعتک نواه

 سم” عولط بوشتب مظعا ردص هل راترضح مان هاشداب بقع رد هلکش | روهظ

 هک دانا یرلک دنا تح ازسا وتد وع هن راهناخن رومأم زونهقرلل وا

 ردق ینلآشب بوداروهظ قب رحهدنر هلشف یرصکی نکیا دی ا تعاتب
 یدل وا ق رحم هلشف

 لزعینوک ی حج وا كلا وش یدنفا نط صم جاا نالوا یمادضنک مظعا ردص

 | كناولامردتم یادک یدنفا .دیج لیلغ باتکلا سر نالوارا ر
 فقاو ه هیینجا لود لاوحا یدنفا یضیف نایلس یییمارفد ید هنن ارب

 بصنذ باتکلا سیر ا ةن دل وا فصتم هلا ه دنچت لث (صھخو

 ندننامارفد هعدقم ید یتن اما رفد نالوا لعم یدلروینیعتو |
 1 یدنل وا ناسحا هج رم هب یدنفانسح نالوا هشاضراح ودهدب ول والصفتم

 مدقندن و انا یضف نالوا یو*یا شاباشاس ندنراشابج ومقیلاع هکر د

 بناح یتسایشا ولا وما كناشاپدادقم نانل وا عفر یترازونکیایسیلا و مور را

 تعدخلردنا فقوتهدفرطل وا یرادقمهنسر بول واروم ام هلاصبا هلال تب

 ندکدنناتناها هبیربمبناح كرهیغاادا صالخالاهجویلعشترومآمو |
 ندنرایشاب یوبقیاعهاکرد نالوا رومآمهفرطل وا هلبارخآ صوصخ هقشب

 كناشابمهاربایسیلا و مورض را ندا تافو هعفد وا رظن هلنارب رع كن هداز یتمعن

 بصخایش !ضمب هلبا كفد و دوخ ینب رارهم كنسهروهم یایشا ولاوما
 | ینوکی جنز کسی رکی كلا وش بیتلابیمازجهدنلحم بقع ردندنفیدلوا شنا
 یدلوا دراو هت داعسرد ې وطقم رسم

 ییدلوا التم ورن دندمر كن دنفادج |هدازیتفنالوا یرکسهیضاق یو طانا

 تلع رکو یدیاهدکشاافعتسا ءاکماک هلذلوا لغ یحارم ندنناغ لک
 هراتفک و راز روا تیار هتغامد فارطا لات اتط هروک دم

 ۱ ءان 03 ادعا نکیاراو ر س ددم تلم ندنشدل وا رادنفالا مدع ۱

 | یتیرح هدنفرطیحناش نکیا هدید تعاسیمهصک رازا یک زوقط تلاوش

 ۱ ن سمت قو هدک دت اتد ؤع هنن را سکره قردلب ر دصاب هدنماکنه

 | افطا یرزوا ماشخا بودا روه ظ شلالوب ر د هدنفرط یلف بج ||
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 ۰ "منو - ادم . وکتفکه دن |قلخ ندنگیدلتک ی 1 هدتسانش

 أ یرحالصا A هاما یدبآ هل هلاز الا تحاو

 | هرب قحان نوجما كءتسوک یتتدشو شطب هسا مظعا ردص نکل یدیغوب
 یا زرد یدتا نار , و نترخآ یدنک بوروا نوب كن راح

 ۱ یعلیح زاب لصالاق یدنفادجا ی زاب یقیسانالوا یسیجو رک ذت هلام لعفلاب

 ال یی دن زا ناب هد لب اندا س لخادم راشد ال وب ندب دح هدنماکنه

 0 رکصخدقدنل وا 8 هرم زا هل الزع تقو یعیدنل و هدو امه نوردنا كمطعا

 نکرواک مزال قمالبوط ینیدنک هن رزوا كنو یدیشغ وا ن نابعت ین اه ص

 سها حاس بوت وطیییروط یکسا هد هدفدل وا e هلام ارخ وم

 جازا هلبا حارخا ندهناتسآ ندنکیدتا مایا هرهش ینسودنکو مانا ممحم

 : دچازمو لزه بل کز كن دنفا كی هل ءاطع هدا زاشاب رکب نالوا یه رک د ل وي

 | هدلاح یقیدلوا شلک مزال یلزع ییالوط ندنتفلا هلا ربلها ان وندننیغ رولرم
 هرزواقلوا تاق اک هنس هشاستم دخ ید كن دنفا قمان یلاعردص ی یر

 ندکلیجهرکذتلوب یدنفاكا ّلاءاطع هلغلوادوعوم یل راق هلتمدخالعارب
 لح هلبا لاسراهمصع هل رومأم یسهنارض و یمه زج رصم هليا لزع

 دنسب هنسیرللح ضعب عقاو هدنسیلاوحیلروچ نام یاح ندنیمنلم هورک
 هدکعا ناماسو تورث لیصعت لردبا ماّتلاو هدهعرد ندنامطاقم باصعا

 | ءان هثماج عمط نکیا ندنامونم قغاص هریخذ هلح یریغندنداعسرد بولوا

 | بینر ینازاحندیهانیت رادص فرطقرهلو وط یکیدت |تراسچ هعونع راک ون
 ترشابم هباصا اهر هع ضب بواک ه ندامس رد لاح ردهدک دنشیا ییفج هنل وا

 تربعهریاسبورپ دن وط لاح رد ر هلک هبضخ اهدناقرب معا رداص ندنکیدنا

 یدردسک شا هدنه اکشدب ر نوامش باب هرزوا قلوا

 1 ندنکیدلک وتو ناکر ح اف هنلوصاهماعغاج وا كنان هک یا لز

 یشاب یرغز هنرب بوللوا ین ولزه یتبم هنساقلا و صرع كنساغا یرصکب
 سوی اا دم سضح و یرضز یاب یحن وصکسو یمادخک لوقاغا ىلع

 یدنل وا بصذ رضا یا یحنوصکر دادعبس الا

EE اب سه ی ی و یر ی ia 

 هر وتلاب لابا لب ااس e قطصم یراب رهش راریلس

 4 نوردنا %4

 یا ای



 هک ۲۱۳ %

 كنه رصم ةن زخا را نداراهظانتروص بلاغت هد رص هوربندرا هنسحاقرب 1

 سمر | یشان ندنرلعمط هباند ماطح هقشب ندرلکدلپا تفلاخت هنلاسرا هنداعسرد ||
 ل هیعذأا نیمرحهلب رانا عیهرایینجا یال نالک هنل وا لاسرا هنش رشنیمرح هنسره ۱ ۱

 یارهاروک ذمندن راک دت ااکتشا هب هیلعل اةفالمنا رادندالغ و طحت یسیلاها
 هلفلروس هلاحا هاشاب نسح یزاغ ابردنادوبق یراازجببترت كنه رصم

 هرضخ زور قرلوا مدقم ندداتعم تقو هدهکرابم ٌهنسو نوامهیاغ ود

 وحی بی

 یارعا هروک هنفیدنلوا عاقسا یدلراقچ ندهرماعهناسرت نکیآرا و یارب
 تیص كنا هدن [یراکدتشبا ینکح هلکه ه ردنکسا كناشابنادوبق هبرصم

 یه رصم دن زخ لاحرد هلب رالوا تشهد راچود ندنندرلجو تلوص

 لساکتهدکم ردنوک هلمتف ودعباعف ید ییبمرح لالغولاصبا هداعسرد

 دن نکیارشع |لاسراراهمانزابن هناهاوخ داد هتداعس ردرهشم نی راکج هيا

 قرهیلوا لابلا نمطمندنرتا تشهد رخ ید ورو هب لاول وا كناشابنادوبق

 یدیاراشعا نکرادنرارفقرهریچاق هبهدیعبرایدیب رلایشا سئافن
 ه< یلغوانوک ربم ردنوابش عماععان ب

 قلعت هینس هدارا هنسانب فب رشعماجر هدن را وج یس هنا حاس یلغ وا نوکریم

 ردشاوب ماتخ هدنفرظ یآنوازکس بونلوا ساسا عضو لاحرد هلکعا

 مانا دوهشم یتبغرهلهجوو هنازفحرف یاحلوا كن رلترمطح مانا هاشداب

 قرهلسییاب رایلایو راناکدو نامرک دو ماجو نورف هنفر هتفر قصل وا
 ردشل وارو هدنفرظتف وزا

 هک هرباستالدبت و هعقا وتاسایسضعب #
 یرکسعرس یناج عرق مدقاندنوافا نطصمےعز ندنرا ولکدک یلاعهک ر د

 كنسیلاوح كا ك رکو هتمدخ لوا رک یدیشغ وا بصنراد رفد هنسودرا

 دنس ودنکن وګا یسک ه هيلع رد هدننمط با وجو لاؤس صعب قلعتم هنلا وحا

 هعسل ندنکیدع ادایقنا وافصا نکیشل وا رداص هلع ما وا هعفد حاقر اباطخ

 رارف هاجم رفبول وا یهاشداب ضوغبءهرزوا یتیدنل وا نایمدقا ندنو

 یرادقوچ مظعا ردص ندنعیدل وا ناتسا دمه لب اشاب یبع یلکیناحنالوا شا

 نانلوارک دهدقدنل وا شیتفتیلا وحا بونل وا راضح اهن داعس رد بی رقنرب هلیت مشابم
 یدنل وا لتف لاحرد نیغغوا رابخا یراتحاضصف هصااهد هتشبندنراتح ابق

 ۱ نادسنامه قرهیفل وا قىبطت هنس هبع رش تر وص هدب ولآ | وتفهدنفح نکل
 ص

۷ 



 یک وا لزع هلبس هناهد نا لساکت هدص وصح و ید قار طب ا

 تولوا رک رارق یلرع ء كنم رب یرا هلهجول وا رهام د ردا وص ما

 ۱ سنا وا یدیلو هزم هس ور هنن ر قرەنلوا له هسور ولزع هرکصذ دنده رب

 نوت نوت ځد قیرطپ سناوا نکل ردشماوا بصن قی رطپ ینمرا بهار
 جازما نسح هلشلم و هنغیدن ار واط تشوک ڭىەدىابو قرهلوا هنساع كنفلس

 ۱ هب هنس ر ءان هن راک دليا درط ندقلقب ر طبل ردبا موجه هن رز واییلم بویمهدنا

 ۱ ی سویقسد اب رقاز هرب هلا لز زع نزسعهراو

 ردشفلف نییعتو بص قب رطبیتمرا

 چ نواه تدالو چ

 دهم هربکاب رخ درب ندب راب رهش كاب بلص ین وک یی درد نوا ٹالوالا عبر
 كن راترضح مانا هاشداب قرهنلوا هبعس ناطلس هعبار بول واد وهش یارآ

 هلا یکلنشتبوط نوکحواو یدلرویایحا یا یراهموح مة مر دلا و

 تولوا هرم اهبلا راشم ناطلس نکل یدنلق ییام داش عسا رھ یارجا

 هاش نبع جد یس هک ید كبجر ردشنا تافو هركصندن وك زوقط شغلا

 هرکصندقدلوا هرم ردق نوکخ یمرکی قحا بودا دلوت ناطلس
 ردشتا تافو

 ٭ نواهروضح یرونا مرا ضرع #

 یدلجرب كحراتیغیدل وا هدکعاببترت كن.دنفایرونا خروم یاضسشت
 ندیهانیترادص فرطهدقدنل وا ضرع هب هناهاشیابکاخ هلغلو ماتخ هدانناوب

 نویامهطخ هعطق رهدننعضفیطلت یهبلایمومخروم هنسالاب كربرقتنالیزا
 یدنلوا حرد هلو یتروص هلغلوا شلروب ریرح

 چ نواب طخ تروص #۶

 مصلخ رب زو مب
 م وامه لوبقم ا 2رات یکیدلیا بیترت هعفدو كندنفا یحاشسشتالاح

 ردشل وا وام ناسحاشورغ زوبشب كی یکیا ییباقم یتهدخو هلغلوا

 هدناهجح یکیا یعرللوف لاحر ندا تفادص هم دبلع تلود قح تانج

 ۱ نیمآ هبلیا محو ز زع

 ۶ نیمرحلالغماظن ترشابهو نوامه یا ود ح ورخ

 ٭ حفر #



e 
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 ندعب دصتو د زردبا هبلاطم هناتسودهاکوز سا ا یطورث هماندهع |

 ةهدهاعم طورش هلهحور بطور ید یدقا شر تولز |
 و هن رزوا یهاشدابیایامر كی ردقو قد رطد ییمراوزعالورفقیفوت ۱

 ردندنالاحررب وللخ هب هیعر حلاصم 2 روما یلزعهلبلطینجا هلغلوا |

 یتروص كحهدا للخ ثار اهنکلام ماظن كنتسود هسا تلو ثسودر |
 هیبات ورا ام ادو نسا یتوب مل ود یسچلیا هک هک دید زا فیلکتوزر وع

 E ay غارات لوت یتا و

 شاب هدابوب هدک دار رګ هبهنایو یترفیکوبدباش یسرچلیا هچمآ قرهنلوا
 لهدا لزع قی رطب عا ردلاعفدتقول وارواکد غاکر ی واح یرا رصا ندن رالیکو ۱

 ثداوح هفارطاود شعا لزع اروبحم ېب رطب هيلع تلود هسارولشد

 هلیص وصخ و هراسلود دعباعف قرلوا لاثماءوس تیفیکو و قلوا مشذنم
 یتلود هیسورنابارا هلیس و هکغاهلخادمدن راهدامیراشتک و هنر وما ىر |

 كنو هچگ هدقدنلواددرت عبطلاب د ندفرطوب بوشبراق هراص وصخ ولو

 نوکت راروذحمیک كام ده یدزکیدتالزع ینه رطد یتمرانوحا یرطاخ
 ندا لوخدههذم توک هدشناراوش یتا نالوا رکا را ۲
 فرطیسیچد هش رطب بون وا بیدآتوذخایرفن جاقر ندننا ریتعملراشمرا
 هحاسم و رصقت هدست ور یی روما كتلم هلهح و كفيدلوا رومآمندیهاشداب

 ثاونقرانهراقوجر ندببسو و یدل والت یروماایاعر نوجا كکیدتا
 دسخو ردیعانم یل فرطر كنها هللا لزعكلر هليا دید رک هتبهذم

 ردیعشارولواو رولب هدا فیلکتلصن یتاود هچ# 4 .هیلعتاودیهدامو

 بس ام مالا سن یف ج د لواوسواب بز حح ہفح یز ریپ د | هرمز رفود

 نالوا هد دباب و ور ره و هدافا هنری ا هک ندنس دو ر ةودنک ود ردا

 ردبعز ا یھ وا را هژد هک ریخرب ندا بودا ر رڪ دنسب ا هتف ارف ا

 تیاها ۵ رد دقدنأ وأ | رک دنوم لح هدنش" ر كن ر ن دەس ییاودآ

 ۱ رظن هنر هنارمصم حازمنالوا برج وطوبضم لول هی ج7 رلابلو اق وش

 9 اشیا لرلنا وردل اقحابلعا ی رم م هردو ذغاک ر نعم یار

 هنایکح كن دنفا سر ر هيلع ءان ردمصم ر رک هح ور یک كد رطب هنیزوآ

 جور نالوا سو ام ا نر ءَ رطب يسيعليا هڪ هژیس هعفادم

 ب ون وا سید ۳ یحاق ر .ندرلن رک هه ذهتال و وقح ورټم لاو نمر هرکص نوک

۳۹ 
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 ترشابم هب 4 راح هل رار رب هد راقیچ البم جاق ر ند رازاةوب وهدرانایا و هربزجو
 | هدزسهدرب یراقدلو ید ینابافس راج كرللود فرط راسو هیلع تلودو
 || خاتو فقوت ندنرالور هليسەلاهبقمالقو ود راویعاتم هرماکنادوخای هسنارف
 تلودنوڪا هظفاح یب راحت یدنک ج د رال ود فرط یی رای دت |تردابم دکعا

 یراوص هیلعتلود هلتروص و رایدلیا لاحدا یسیک كنجرر هن راوص هيلع |

 هسیارولوارا هیفسندبا ضرعت هنیرب رب هدنراوص هیلعتلود هدب ودا تکرح
 ییفج هنل وا راعشا و رعاهرانلکمز الرباسو هباشا ناد وې ىس ت تاع هلی و ندن وب

 یدنلف اطعا

 ٭ یلزع تیفیک كنه رطب ییمرا # ۱
 هببه دم لا وتف ندراشراهرزوا یعبدنل وا نابهدنعیاف ویس هنس یکی ناسفط

 هلیبسح یتب رومأمو تبنوذأم سویتسب اب رقاز قبرط یتمرا یراندیالیم
 هنراهاجو ظفحندندشل وقرفت كنایامریکر حو هحرکابولوا هدکع|عنم

 تلکل وتو یح هارو مسوک تدشهداز ندناحا هدص وصخ و هد هسناراءدم

 نفعت كن رسم هلر تعنام هنسش وا نفد كنااعر یکيدتا سح یسهغار ۱

 یراالکبودیک هاج اب ورواو ردیا ثبت هرتروص قج هلوا بیس هنسعا
 یداب هریذاح ضعب یطارفا هلهجوو یدباردیک ورلیا كب هدنص وصخ عنم

 هک مدقا ندنوب هکهلبوش  یدلوا یدوم# هببنجا تیاکش هلیصوصخو
 نالوا اهق عزام هدنل ام بودا روهظ توجت هعطق رب ندنلبکو شاب

 تواک هم هلکسا مان هتسد رت مز قیرطد یی ەرا كل ردبا تڪ ندنسهدام كل وتف

 وا اهنا و 11 ره و د ردزع ولطم یداثو لزعروب دیامنمیرات ندکقیک

 هبهرک اذم هدیدورو كنا هک نالوا كج هک هن دامس رد تقولوا هلغل وا

 ||| كناشاب قازرادبع ارخومو شازا همان اوج هلهجولوا قرهنلوا قیلعت

 تناو رام هلآ اشا قازرلادبع لر هلک هدام مرد یسچلی ار هک هدنتساب ق

 هدص وصح و هلبا ناب نک و دای ولطم كنا ود یلزع كنم رطب یه را بودا

 هلهح وو كم رطدیجداشاب قازرلادبعهدک دن !نالعا واماییکحءدارارصا

 3 ا رادتا هاوجود زجاتح هتشم نغیدل وا یک ر حك جەر و للخ هن راحت

 . ||ییهدامو هک ب ولکه یدنفا سد رر هدنوک یکیا یناجج رت شاب هچم ور دنقول وایدبا

 ۴ ةمأی دهع 3%
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AF 
 یواح ی هم ولعمط ورش هرزوا كلعاماقتناذخا ندر یع وچ كراتلود فرطم

 قوبسمهل و یسک ر وطا ربع | هبس وررایدت ادقع هده اعم ر هلممان یب رح ق رطب

 كتراج ما بودیاعظنت هقافتا تروصر هلا هدینشان ریبعترپ نالوا لثلاب

4 

 تاهابم یک شل وا رداص ندنسهص ق یدنک یو هرزوآ یار ا یسدساح
 حوسایشهدغروبسزب هنس ودنکی ص وصخ و هکوبلاحیدلبانالعا ردنا

 دص وصخ و رانا ید اراش! هدافا و ضرع هلا بد رقت ر یرایجا هقراعادو

 ید یس هعیذص عورب كئسیعلیا هسنارف ۳ هدعروسرب جد یرثشت

 هچرک | بوداسح ییا هرتلکنا مت هدغوبسزپ ےظنتلا لبققافتا و و

 یبهعیلص و هسسد كنج یا هسذآ رف هد هسا یدتا عس قوح ك هنعفد

 یالوطندنویدنلوا مظنتقافنا قلفرط یبررح هجورپ كر هلک بلاغ اکا

 ول هذارف لر هریک تدور هبت رع ضع ید ها ول هبسور لبا ول هتک

 یدل وا لات هنما رغ جد هلت وص و

 هرلکنا و هسنارف ناشلو هرزوا ه راح 9

 # ریرقتنالب رب و ندهیلعتلود فرط هنب راتلود

 لود هدنساننا هيمو“ راح ندیاروهظ هدنا اب وروا هدنک را لا

 تقول وآندنرلکدلیا ضرعت هنرب رب هدنراوص هیلعتل ودیراهدیفسنیب راحت
 بناحلرصمملقایرغوط هنفرطلوص كنبزفروک درک ندنتباهذ كتهروم
 ره هدنسورجا كطخو بونلوا ضرف طخر كد هیج وا یهتنم هنسبیرغ
 كماعا ضرعت هنن رار رب كردا تراحت هرزوا تبنما یرلیک راک كتلود

 ره وق وا سبحیرلنادوبق هلباطبض یرلیک هسرول واراندباتکرح هنفالخو
 وب رک هلعرش تفرعم هسردیادارع كغیالیمحتابشا هن را هنیفسنیپ راعتمریک
 یراهدامقمامل و عض و"یشرب هنب راک هد ادنسندرلسولوسن وة بونل و ازفد و

 یدبا شلر و ریرقت هعطقرر هبارفس قم هدنداعس رد قرهنل وا طب رهماظن

 د نک ید یالوط ندرفس نالوبعوقو هدشهلکنا و هسفارف هعفدو

 یافت ود قطان یتسغ وا تیامر هب هشاس دعا وف هل هل رسا | كن رابچلبا یدنک ۱

 یدیقش وا زادصا یلاع صا اباطخ هنغ وشاب نوامه

 هنر رب لر هيا تیامر هبهرو نمطتارشیراةنیفس نیتروک ذم نیتلود نک
 هظفاح شیرایکر اک یدنک یر رههدنراکد ليام وجه هدرارب یراکدلیا فداصت 1

 هدنَلا ی راب وط هعلق تودنا لاخ دا یتیرایک كنج هن راوص هلع تلودنوحا

%۱4 % 
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es 
 ا ر )لا ما ۳ راهنما ةمنخ هابلاس تام وب وطو

 هلبا هسذارف ورن ده وا ځد قل وداینایسا یدل و | قة رفس هدننب ول هزلکنا

 كناموقوو رایدلوا قحمم هنتلود هسنارف قرهلوا هنهبلع هزلکنا دتل ود

 ردکر ک هسنل وارکد هرکصندن و هل ءاشنایلاوحا جتن كناه ما ویتالیصفت

 كعا عیسوت یتتراحت كنلحاوس قطلاب رع هدنعوقوه روی راح هلوتمو
 اخذو تامه راسو هتسارک نالوا مز اله هنیفس یاشا اب ز ردیعببطما

 عیسوت هنیزف یسدجشروطاریعا هیسور هیلعءان . ردشلک هنلوا لمنندرلاروا

 هربخذ ندر هلکسا هلمءاب نالوا هدنلحاس قطلاب رع هلیسهیعاد تراح

 هقراع ادو كنف ورند روهظ روک ذمرفس قحا یدر وما منذا هنجارخا

 راح كنامالا یارما ضعب نالوا كلام هب هلکسا هدنلحاوسقطلاب رع و

 هدقلاراو هدکلکعا ذخا ولهزلکنا و دزکسرو هر وتکل امه هسنارف یني راک
 ود رروتک هسوسو یچدیرا هنفس ضعبندا راذکو تشک هلبغارب هبسور

 هروکذم لود ءان هنفندلوا هدکمردنوک هنسهناسرت هزلکنا نوا قعالقو

 داومیجهر و جاور هنتراګ هیسوررفسو و ندنکیدلکقفاوم دن رورغو
 هشافسراع ناقیح هلا هلوج ندنسهلکسا یدک هدلاح یتیدل وا ند هي سم

 یدلیا ترشابم هنهظنت دیقافتا
 وبشا و قلوا فرطب هلواملاب هل راثل ود هق را اد وح وسا یتل ود هیس ور هکه لب وش

 نیراصملود هیلوآیشرب ندنامونم هدن ربحا هکمادام یربک كئ راراحو

 هسرول وا كج ەدى ا ضرعت ه راک راحت نانل وا رک ذیسیغنقره ندنب رام

SEE - 

 + فر ۷ ۷

 ۱ ینب رات روهج راولاشرما هرکصتدنعوق و هدیدشتایراح هدنندب ول هریلکنا

 1 كرد اقیدصتول هسنارف لوابلوا یب اا
 1 هلا ول هسنارفهدنس هنس یکیا ناسعط یشاب ندن دتا هدهاعم دمع هل نا

 ۱ ول هزملک نا هدنفحیرا هنشس را یدنک یخ د قلو د كنق و ندنغیدل وا قفتءو دم

 یکیاو ۱۳ 1 ۳ یا نم یو و و ر ا وب ندنخدنل و رکلده ول رکنا هال وا شل وبع وغو تاض رعت ندنف رط

 أ رک جد كن هن رق تیفیک و را دلیآ تعحا ر هب هنر هدص وصح و

 ٍ تروصرر روهظ و هلبما قلف رطی ندنکیدم هکحییسع ا ضرعت كن ول هرلکنا

 ۱ ندهثلث لود هدر ارحا و ذشتهلسهبارا هلم هود نلوصا قلفرطس

 كعا حارخاو ریهح عود ولسلک ترابع ندءافس رادقلا مولعم یر رد



6 ۲۰۷ % 
Eدنسرپ هدزعلا جد روک ذعر رقت تواند ردرباغم هزم کلم مات  

 هددع اوف نکلردروطسم هلهج و وب هدنځ رات یروناتیفیکرولوا شلوا 1
 تلود شب كن هیلحاس تراک یسیهکیاندهعب راروما ییدتا دادعتود ||

 یجنمكنسهدام كا لقن هم رکیدبولا اشا ندلع ر ندنرالحاس یکلام هيلع

 تراجتو ندنغیدل وادناعه وار و هعبتهدنل ودره هیلحاس ترا و رول ۳

 هدنماقم یعلنادف كنلود دی رح وق یراهش اطنیافسندیاتمدخ هب هیلحاس

 هعب و هه اف هدروصت ییعنمكنهروک ذم هدام ةظفاح ینوندنفیدنل و

 یتیغتسم یسهناعم رک هحرک | ندنسهخج > وااماردرا و یس هظح رام كار ورپ

 اماردهدنافعون رب جد یسک د رداذکو ردلکد یلاخ نده داف ید لوا هد هسیا

 تورث رادم كتکلعر ارز ردنمضمنعهدنتح هبلع تل ود هعلاطءیکلوا ||

 قره وا یسهدام یسک هاه ورص) هدنلب ته رت رشت ٠ک
 لداحارخا ہلا تال احدا لقاال یطرش كننام اسو تنکم یاس كلودر

 هسرولب راقبجتالصاح هداب ز هرشطردقن ندنکلعر و ردیسلوا نزاوم

 ناماسكتلود ویت ور "وانغ كنیلاها هلفلواهرزوا تبسذ لوا جد هذن تالاحدا ||
 0 ییئالوک ام كهللادابع هدلوناتس رول واهروک ا ۱

 لوصح و ینلاح كئراح و تعارز بابرا یک هدهرمشط نایلسب یل وبناتسا |

 ردي د یلوفكهللارناردروصقل وب هن ك مام وشودیناماسو تور ۱

 كنب راتلود هسنا رف هبا هرتلکنا ل
 ٭ قافتا ك راتلود فرطیب ویرفس |

 تلود یالوطندنسهدام ترا یسیلاها تالا | نالو | هدنلا رلکنا هدا ما

 هن رالاص رع هدن راک دشا لاح هدافاو کشا ولم رکنا نالوا یرلهع وتم

 یو ول هسنارف یداراشلوارطاطنارسکنمندنراتلود و د یدغل وا عع لاوح

 هلب راتعنص و هسيسد ول رد بودن ا امل ادا ف و هنتف هن راع ال رد اذا اتصرف

 زو كي هلیسهسب الم ۍغیدلوایلاخ ندکع اك رڪ هنایصع ی هم وق مع لاها

 گایدزا بسک هنوک ندنوک ل التخاو هدنراګاورڼدنس هنس ید ن اسکس |

 هقیجاندتبجا هموق م لاها هدنګرات ناستط زو هرخالابارهدنادادتشاو |
 هنلیکشت هلقتسم تموکحرب ب وقیچ ندنتیع,تكنوهتلکنا هلا نایهیاول عفر

 هل.لاسرارکسع واغ ودولتباک د یل ودهزلکنا رایدناقاس ریعشآ قافتالایلع |
 زاطباض رهام هد رح نف ید ول هسنارف هدهسیدنا مايقهنب ریدأت كراو |

۱1 
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e EOF 
 رهن ودرو هرو اضر هغغل والم هرخارابدندنک و ازم زوک هلىرایک وقسم

 هب یهانپترادص فرط یتفیدلوا بجوم قه وف ربذاح هلبروهظ لاقو لیت |
 كص وخ و تولبا"هاک ید ییدنفا مالسالا میش هدافالا دعب نظم  ۱ 1

 هنسیسابا هسنارفنالوا طس وتملرک وهدا ذس ور لر کر ادت الاب هنسه وست و ۱

 قجەلوا هلهح ور یرا ما وله هب هری اسدالب كن رتاخذ هلع ناتا | |
 آت جا کتنا تلاننالیرو یمکح دنفس ندا یا رابخا ییفیدلواش

  Tagو |

 ردا نیت هيلع تل ودیرضندبا باج ازکد س ردنا فیقوت ی نم ر اخذ ور اهظا
 تنطلس بتام نک ازا رماد رک هر یراکتلیدكت ا دنیفس هدنرایداو
 ا هکغا هاقوو ظفح ندللخ یتسهیکلم تاماظن تل ود ره دندهینس
 دلرهلند زلرب و یکنر دهع ضقن هنسهثحابم هیکلم تاماظن والثوب بولوا
 نالوا طسوتم تاهت هرکصذدقدلوب عوقور هشقانموهثحابم یلیخرب هدنابو

 طقف ییافس هیسور دعب ای بودبا مازلا یتسچلیا هبسور یسیچمءا هسنارف | .

 یعوزهدهیلعرد كعاتم یرلکذروتک و یرامروتک ییعاتم یرات الو یدنک | 3

 ندیلعتلود فرطودهیلوا عونیرامروت وک هرخآرایدهدریدقت یعیدلوا |

 روتسد بوللا ررقت هعطقربندنریفس هیسور حالم هنموهفم كربرقت نالیریو | .
 صوصخ یدنلق ظفح و دیق هنرفد نوامش ٌدماندهع هرزوا قلت وط لمعلا |] 3

 ردراو هددع داوف هدنسمل وا هوست هلهجوب لوو ذم
 یرلکحدس كهللا دابع هدلوبناتسا ره د ردقلطم نعدهع رول هسورال وا

 رزمهروتوک هلحمرخآ دیوروک ندنکوا لوبناتسایرباخذ ۱
 هلفل وارصح هننالصاح یکلع هیسورقحنا ایشا ور اخذیرلکجهرونک اینا
 ینلقنایشا وراخذ یرلکحمدنا لق ند زکدهرق كن اغس تراح هبلع تلود

e رل زه هد ار صح هراودنک لردیک 

 نافس هدنر کد تولک هز کد هرف ندوکد ی کد یا ندزکد هرف اغلا | 3 ۱

 رد هنره هدنرا هنیفس هلغل وا طورشم كاروک یرفد ځم كنس هلوج ۲1
 كن هياع تل ودنوسلن وقیللرک ونوسلنولاهدلوناتسالرک هسیاراو هعتما 5

 رمهروک یرایشد ودود ندهب رح تالآ تولوا ی ولعم

 كحرو للخ هن هک تاماظن كن هیلع تل ود ول هبس و رهدنزب رقتطس و اعبار |

 فیلکت مضم یارب دعب ایف هلیسلوا شا رارقاو هدافا یتفج هبوب هدشیا ||

 4 هسردبا



 د< ۲۰۵ ۷
 ردقو مدهبشردقهرذهدککحهدا وهدککیدلیامات مادقا لر هبا توف هقیفد

 تمدخ هاقداص هل ودو ند هرزوا ؛لاضرو ما كاسو یس قح بانج

 نیمآ هیلیا رورسم هدن رادیراندنا

 < هبسوراب تراجت داوم صحب مظن ¥

 ىلع یرایک راحت هیسور هدنس هطاصم هجترانق نالوا دقعنم هلا ول هیسور
 وارد رهویرلقیک بولک هزکد هرق ند زکد یاو هزکد یآندزکد هرق قالطالا |

 حرصعودبقم یرانا تراک هدنروص هاب كن هيلع تل ود هلبا لقن یی هعتما
 هن راک یهر اسیایشاورب اخذ عونم ریغ وعونم یسهشاط هیس ور ءان هنفیدل وآ

 زکد هرقا دانتسا هنط!ارش هماندهع هکلب و كن ر هلکسا مرقو هفكو لیمح 0

 هفاک كهاسرح هنفرهتفرو نیفر نيشت د راک سانحا كنلحاوس

 تیطتراد 9 یراکجهد ار صح هراودنک ییتالوصحم ۱

 2 هدنالاتخاثاربا هلک ]اب هنص وصخ هرخذ نالوا یشاعم ةعیرذد كن هبنس

 مس

 یغجهلوا تیفیکرب بج وم یهدیدعتارضمهدلاح یغنیدنلوا نع ضاعاو

 رات وعص والثمو هدنسهرک اذم یسهدامنافستراحت هتشا بولوا راکشآما

 ترشابم هب هیسورماندهع دا وم میقلتكناشاب قازرلا دبع امدقمءان هنفیدل وا ۱
 هلپس هظح المر ول وا هلیس و هتق ودادتما یسهرکاذم كنهدامون هدمایا یکیدلپا
 هرکاذم هرکصندن و یس هیضق ترا هنللذ همولعم داوم یکیدلیا هلاکم

 یدیشلیا كلرتهلا-یلع بودبا تراشاوبد رونل وا غارفا هبلاقر و
 یراخذلوبناتسا ضعبهرز وا كمك هزکد قآكن ول هیس و رهدناکسع "هلدابم بیقع

 لصالایف یسیچلیا هیس ور هلفغل وا تعنام هدک دن ادورو یرایک رب نوح ها
 حرصعیراتننوذ ام هنلقن كنايشا و هعتما ول ردرههد همان حمص نلیرب و هراودنک

 نذایرورض تقولوا ندنفیدمهلوا نکعیخدیتاکسا بودیااعدایتغیدنلو
 هلبس هشدنا رول وا تب وعص بج ون دهرکص یدیشل وا اطا ےک هثیفس
 كناشاب قازرلادبع هن ندنفیدلاقهنعتوکسم یماظن تروص كمها او

 لماح یهعونع ءاشا یلانماراخذهلوتموا والثمهفلاس هنشسهدننساب ررخا وا

 | بم هنکیدتا رارصا لوالاک دن موقرم ریفس ب واکی رایکو قسم هعطق یکیا
 ندنسابرتمدخ كهبلا راشمهداننا ییدلرب ویربمکح هنیفس نذا هعطق یکیا |

 تلود ٌهناتسآ هیضف و یدنفا دیج لیلخ ینلخ بولوا عقاو یلاصفنا

 یسهربخد لوباتسا هدننب سان هک دنیک هکلب وییتحار "هزاریشلالحمن | كن هنایشآ

 ا

 معرف عت رب اک نمل

 من اما رسم اد

 ری رملرط رو او

 ہہ بوم



۹ 
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 | $ ه ۱۱۹4 هنسعباقو

 ¥ یدنفاالمیلعتافو < ۱ (

 و ریندهامدنحیدنفا عطاس یلع یدامادیلک لصفن«ندنکل رکسعبضاق یل وطانا | ٠
 یدلبا تافوین وکی حلا كمرحهدلاح ینیدل وا ح ازلا فرح ۱

 كم وح رھ یدنفا طصم یردار یوذک ندنرلول هاب هکمهبلا راشمموحرم

 شقلاو سردم هدنس هنسزوقط زوت وا ودل وتم هدنګراتنوازو كم ندنبلص
 ]ا همركمةكم هدد شک و یمالعماش یسهنسرب شع و یسالم هطلخ هدنخ رات

 یسیضاق  Nزاردرع "یراک ددم یدیشلوا یسیضاق لوبناتسا هدشب |

 هنکل رکسعیضاق یلیامورلزعلادعب بول وا یلوطانا ردص هدنس هنسنایسعط نا

 یدلوامزامهبابقعراد نکنامزالموبقّنم

  ۶دیدجردصتانسح <
 لرد اض یشیلیخرب هنن راتراعنیطالس عما وج هدانا وب یراتضح دن دج ر دص ۱ ٠

 یراقدلوا مانا هب ربخ ةیعدا رهظم هلا لیدب_هیهاش صاخ یب رلناب

 هن رادص ماقم هرک وب هتشب ندنراقدل وا یهاشداب ل ورقه ور وظنم لص الا ف وال
 نسح كترادص بج توطخ بوناق هزودنوک یی رصک ید هدن رک دلک
 ید هب یهاشداب راب یامد ندنرلک د لکه دیا ماقهالجلذب هتسارجا و افا

 بجا وم حارخاهرزوا همدق *هدعاقهدلالخ وب یتحرلیدباهدقلوا رهظمن ابنآ
 ی هن اکو لم هل يلج تافیطلت نو اه طخ نالی روس رادص اهدقدنل وا ستر ییا وند

 یدنلواح رد هلحم و یتروص ر هلغلوا لمس

  ۷د نواه طخ تروص

 لاعفا عیج هکردنایع و مولعم ه یلاعتقح مصصخ*رک اجو صلح ر زو مش
 ندکتریغو یعس نالوا نانا هدننامدخم هیلعتلودوندوندکتاکرح و

 یامزوتقوصوصمنا ىلع نسهلوا ریطناب قفومهدلاحره مرک اشو ےضار
 ندیاروهش دننهدام عیزوتو لیمکت یبجاومو لیصحت ییهبریم لاوما هللا || ۰
 ]اهبا لوقافا یسادخک مواهب زخالاح هلغلوا من وبامه لوبش كماتهاوتقد ٠
  ۱رق و هلناسحا ولاسرارڪح ره وح هضبقرب ولروکر وعر ندمرلکر وک صاخ 3

 هراداهرز وا لالقتسا لاک یم هیلعتلود فاکس م ہر وکر دکسشف وا کتو

 هللاءاشنا نس هیلیاتردقم لد. ناک اک هنالاحر اد هدابع تحارو تب ؤرو

 هدن ابسا تکلع و تلود ماظن و هدکفحهلوا قفوم هربخ هدص وخ رهیلامت ۱

 و



ET 
 | طخ لماش نتسفلوا هیحوت هرخآ كنبصتم نیدآ بوردنوک نوبامه مرح

 یساکعنا ههبلاییوم كتیفیک حد هبلاراشم ردصو شعردتا رادصانویامش

 هو ادع نبع ندندل وا شلیا سح یتفدل وا ندنفرط هلا یوم شر

 كندصنم ندا هلاک یدنفا دیج لیلخ نانلو لوا قد قرهلوا تلقنم ۱

 بوربدزابیر_ رقت باکر یواح یناذبتسا یهبجوت ههبلایموم سه رهلترازو
 هب اهاش ةى دعاس کوم و شا ضرع هرب رفن ررح جد یتساب ر

 ترازو تعلخ سابلاههللا یعوم نسر هدامبرارخا ةناهاو شک نآزرا

 راکرد تعفنم عاونا هدقک و ترضم لاح رهب هد رارسا یاشفا ردشفل وا
  1تنعماتادهدرسیاشفا در وقل و اراک داب ها وخ ا هد هر ام ولعم هب هلج یکودنا

 هلس هسنل وا راخا نوا ترضم عفد ی هدا هظحالم هلو تویلوا

 راطخا یودیا رهظاو یهیدب هدندنع هر باصصا و ررتكماکچ یتم اش

 ةر هلمس هماقا لئالد ضعبهروک هنل وصا كنق و لوا هرکص ندتح صم عوق و

 | فشک تم اش نکا لباققل وا صالخ ندنرضم نالوا ظوحم هبا تمذ
 راصبالا یلواانا ورتتعاف ردشملوا دام هب ودنک ترضم هلن ارس

 € یدنفا رام لر قیسا مالسالارحش و ¥

 هلبا یربب تلع لصالا ىف یدنفا الم دج هداز فیرش قبسا مالسالا میش

 | كن هوا یدقرهلوا جا زمان نکر دیاد وجو ع وکر یادا هلتتشم رازه ب ول وا نا ونان

 عماح دمت ناطاسیسهزانج تالص هلکتا تافو یسهصک هعج ىجا نوا

 هدنراوج یراصنا بو ابا هرکصتدقدنلوا ادا هلا نایابیی تعاج هدنشمش

 یدیفح كندنفا ىلع یلهجاتچ مالسالا میش یوانفبحاصو یدیعسدنزرف
 سردم هدنس هنس جوا زوتواو دلوتم هدنګ رات شب نوا زو كم بولوا ا

 قیرطلا تسحو یلاوم *هلسلس لخاد هلیس اضقدمآ هدنخم رات زوتط ىللآو | "

 ردص هنن ابعش یس هنس جواناسکسو لوطا ا ردص هدنم رح یک رات ناکاو

 2س یتلا ومالسالا میش هدنس ا یداجب "هرع یاد ناکاو لیا مور

 یدل وا مالسلا راد مزاعم را ندنتعاقا ال وزعم یرادعم

 تو و کو



fret 
 | یصاماصص هسلوا كجه دیا هلباقم ههلا یوم ریمرکابولوارادیندرورغ و

 هسخ وب یدلیارارف دندناح م رفررخهج ور كح د الرد یتغجهلوا یعابو
 یدیار دمر زوربرداق هک ارادت و عج رکسع كي قرف زو وا لاح رداشاب ىلع
 نایصع كنس ودنک ی سهر ورارقهرا رف هد ويعا ر ادت اه هلباقم هلهج و و هیلعءان

 رد وق لیلدهنکوو دا شددنا رودولقامو هنغیدنل والیذلارهاط ندنسهکل

 6 یدنفادیجتسارویدنفاقازرلادبع ترازو #

 هرزوا قلوا تافاکم هتسهشاستمدخ كندفاقازرلادبع باتکلاسر

 هن ر بوتل وا هج وت لابا ندنآ هلترازوٌهب رهنسهدهع هدنحمس كنهدعقلا ید

 و دنفادنج هىلاراشم هکنوجیدل و | باتکل| سمر قاق الابیدنفا دیج لیلخ

 هد رطح ورفس بم هنس هعاضب تلقكنىدنفاتفأر نطصمنالوا

 ی همه تار رحم نالوا عرفتم دن .رومأم یزییکلکب یرادعم هنس جوا

 ییععهدلاح یعیدنل و هدنن دخ تلبحدمآ ید تدمر ه کدر دلباتب ور

 ندنغب دلوا شلیا زارحا نس هبر تالیج هرک دن لوبارخومو شعاتسابر

 هب یدنفا هللا ءاطع هدازاشابرکبنانلوب یحمه رک ذت كحوک ید تلخ هک دپ

 - یدنل وا ناسحا هب یدنفا نيک دم یسیج هلام ی را وس كاليج هرک ذت كج وکو
 |هدقا وق یل هنیبآیدنفا قازرلادبع ارظن هنب ر رگ هد هنیفسلیذ كن دنفا قاف ن اولس

 هدهناهاش درب هدنسهبنات تسابر یاب ندنش زاومام دنس هل کم هل اصم میت

Nهن راشعا وتمرح لاک درب و  
 ندرضع ناذغتم هبلاراشم ردص شع |لیمکت 2 یلابقا و ناش قزهل وارهظم

 ناطلس یهیجوت ترازو هلیبصنم ندا 4 یدنفا فظن دجا روه شم

 هدعاسم لاصسا نخهجورب توسلی وساه افُشهل رات مضح ناخ دیتا دع

 ندلاح همز ا قفل وا منکر ارس وال و هدک دلبا هدافا ههیلا یم وم سه ر نتفیک

 مهراجرخآ هللا لاعفنا هترازو توبا لوبق لا وز لمت كن دنفا فیظن نکیا
 هد رازوهسداردنا لیصحص یترادص نوح | قمامتبچ ند ەناتسا ك رەب دیدلاق

 تولوا بهاذ هتسهمشآ وردا رغ وا ه الب ی هد و در دعصت كقافتا ید كنس

 تاتسفکب ویلغب ییتربصب مصب كنس ودنک ی لاحردقنکیا نکعهراچ رخ هدبابل وا
 تروص هلغمام هلوا رد اق هرب دنیربغ ندنس اشفا و فشک هنف رطیدنفا فیظن دجا

 8 ی اح ثالترخلاهر وهشمنال وا یب هل لج "هلیلح یک یکیدلبا سکع ههبل | یوم لاح

OH 8 ۰ ۱ 

 ۴ مرح
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 || هلیس هناهب رکسع ریهح هدلاح ینیدلوا شعاراهظا تئاطب و راذتعا کد

 | یاعهاکردهرکا و هش ندکدتا افخاوذخاردقا قوجر ندنیبس لالاتس

  || ۰هنتبناسفن نالوا هدنتح كب نطصم هدازرابج یلقوا زو ندنزابشاب یوبق

  ۱یصاعو یغناب هلیسعا قوس رکسع هنب رزوا نب زسقلو ین اطلس نذا ءا
 هدنرهدهع هلبرت راز وكناشابدادتمیلغ وال شو یاس وتو از رک ندنفیدلوا

 | یرللاصیتساو هلازا هلبترشابم هبلا ی ومر قرنلواعفریرب هعطاقم نالوا

  ۳رک اسع كب نطصم هداز رابج هیلایموم نیغلواریک رارق هدنروش» سالح
 كناشاب یلعهدقدل وا لخاد هن راضف كيناح ینوکی حر نوا لا وش هلباهریفو

 نکلرلیدتا رادتشا هه راع فرطفرطرک ایسع یتدلوا شمراقیح ه هلباقم

 باحتسالاب یتسایشا سئافن و لایع هلا لاطبربم یلغوا وب یسودنک | "

 شا راذک هنفرطعرق بول وارا وسه هنیفسر هرکصن دک دا قارحا یتسهناخ

 e ناچ وو اودا ندنفیدل وا رامراتو مزهنم یجدیرک اسعو

 نصف راز رمان طس اشا وز لا ما های یغید-هلوا صالخ یسیر

 هتماقا هددسورب هدلاح یعیدل وا هرازولا عوفیماشاب دادتم یلغواو یدنلق

 یرللک هتداعسرد هدننع باوج و لاوس ضعب كن زر اس بونلق رومأم
 یدنلوا نامرف ]

 هل رظن نایصع هنناکر حكناشاب ىلع نکلردر وط سم هرز وا لا ونمو هدنخ رات ی رونا

 هلکمروتک انتعا ور ورغه ودنکی ناماس وت ورث لاک کی دا وب یبس لص اك نسلق
 ندنلوصخرخ ات كنمالوسمضعب پ والشاب هکعا انغتسا وزا ن اهدامیندا |

 هیکامتاماظن ویدل وارد | تراسج هغمزابراب وتکمد دش قرهل وا كنتلد هنل ود

 هدنرفسیسهنس یکی اناسکسهدنن ورد بودا تیل ات هلام رر راد 4
 یتا یطخ نالوا عقا و هدنص وصخ یلنق ك ناشاپ رع یسلاودادغب یباسلاونمر و

 مرصتیباعمكنالک و و جیب یییدعاوقو نیناوق كتل ودل رد اذاحتا ساسا

 هلتهج یرلقدل وا ریکلد هيلع تاود یالکو ندنعاضواو راوطاو یدلیا

 ريم هقشب ندقدنلوا هدعاسموهناعا یناهن هکب نطصم هبلایم ومنال وایصخ
 دن هعفد حاقرب هنسودنک نوجا یسعیا تغارف ندقعمارغواهلبا هبلا یوم

 ندنکیدعا افص |نکیا شلردنوک تار رک ندن را دص ماتهدنفاس تکنو
 هنن رزوا هلبا هربف ورک اسع هيلا یوم ريم قرهلیقاب هل رظن نایصع هنتکرحو
 تلفغ باوخ هلنارد و لقع تلالدهرکو اشاب ىلع یدلوا زومام هجن ود



N سایر 

 و
 یسیضعبو همالفا دعاوف یسیضعب هدانا یکیدکج حص هقاروا رظعاردص
 تمد 2 كنهدامرب نده ربمداوم هلص وصخ بولوارباغم هن هب ربم ظباوص

۳۹۹ 

 روط هلل و هلکعا روهظ یرادیفریاغتم و ضقانتهرزواقاوا بولطممه و

 مادا ییابراو لها یروهظكتاثدح ضعب قرلوا لورم تیامردع دق
 ندنرلکدشود هنس هبعاد تعفنم بلجلبا ماخ ع دوخا و ندتماما وا

 یاراو لها هلب و ندنو ندنفدل وا قو مولعم ینبدلواشعا تنش

 اباطخ هن راد رفد لوا قشهدن ابقفل وا تقدهنماظن كمالقا قر هنل وا مادا

 یدنلوا ربطست یدلروپ هعطقر دیدش و دیکآ
 بودیکهدایآ دعس اشاد دیس را دعاس مظعا ردص ین وکی جنتا كن ہدعقلایذ

 شورغرشب هتارفنو سابلا راتعلخ هناطباض ب وردت | ییلعت هربج و وط

 هب هب رکسعروما یدتا قب وشتیرک اسع هنیلعتیزابشنآت عنص هلبا ناسحا
 ندهناهاش قرط هلغل وا هناهاش لوبقم و عوعسم یسمزس وک مادقا هلهحوو

 اجا روک کیا هاسددعرب هلا نوامه طخ هعطقر یواح نیطلت

 یدلروی لاسراو

 _ $ نواهطختروص

 مریظن یب رب زو ےل ود ماظن صاح عارچ
 مریخ یاهد هزس ندنفیدل وب ماظن ےنلود و رڼدکفرشت هترادص هنملاودم اهلل
 - هنکحمدناو هیلنا مرکر اقف وت هدکروماره یلاعت بر نامه ر دل وبقم هللادنع

 || یعناشوردقندنفردل وا م بام م ولعمزکفی رشت هدابآدعس ن وکو ردق و ےھابتشا
 وکلد هابس ندمرلکر وک نالوا صو صح هم هناهاشد وج وظ فح نوچ عیفرت

 هرزوا مربخ یاعدوسابلاکروک مد ردن وک هلی ۸ وق یشاب هطوا صاح كر وکر ر
 مدلیا ناف هر یهللا دابع ةفاكو هعید وهنظفاطاریخ بانج یس بول وا

 ه اشاب ىلع رارف # ۱
 یکلرکسعرسع رق هح دوا هنسهدهع قباس لاونمرب كناشاب ىلع یلکیاح

 زکسنوا یتحو شفلوا هدعاسم هننالوسم قوچرب هلتبسانموب بوت وا هلاحا
 نسح هلهجوره.ندودنک هلیسل وا شلرب و ترازوهکب داد یلغوا هدنشاب
 هم رق تفولواو یغیدمهلوا ردتقم هن زارا تمدخرب نکیالومآم تمدح

 هدنوب نکیا شمل وا راعشاو را هبودنکی سل وا قوس رکسعكي زکسیدب

E aes TTرک تک  
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 | یساوا یکلنش بوطیرادقم نوک وابونل ا ۳ رهلک

 یدنلوا نامرف
 را ترور سقز نر

 دتماقا هدهسورب قرهنلوا لز زعی الوط ندنابقفوم مدع اما رک یساغایرچلت ۱

 لابا صراق هلقلنا مریم هنسهدهع ننزسکمک ق وچیمهرابوا وار وأم ۱

 یغلرادحسلیظعا ردص بول وا یساغا یس هعلق یزوا هن رب و یدنل وا هج وت

 یلغوایروز نالوا شلردنوک مدآ ندنف رطودنک هنراشخ اوت 1

 یسانایرهکب ندنعیدنلو شک ا هدانناو اغا نایلس ی را دکک

 ا بصذ

 قیرومأم ڑکا ردنا راد هناهیجوتهدند رد كلا وشداتس هج ور مظعاردص

 هل زا یدلیانونع هلا بصانم هبحوت ج د نت رابضعب بودیا اش ا هدن رابصنم

 یادخنک هلاذخانداشاب نطصم دیسلا ر زو یراشادنرف ییبصنم كالیعقوت

 هماغا ربسا دمع حالا یغلافا هاپسو هنس هدهع یدنفا نطصم حالا قباس ||

 رکبوبا یردارباشاپ یلثانیلوا ذچمانزورو هبانالیلخ جک یتغلاغا رادحتسو
 فطام یتتناما هناسرتو هیدنفا فئارلع یی هبساح شابو هیدنفایدحو

 سیما وطانا وهبیدنفایرس میلسیناما هبرا وه یدنفادیحورمهداز

 ند ءراسو ندناکحاوخ بودا هبحوت 4 یدنفا دیعس یاب شواج اشاس

 یدلیا نونع هلا نو امه ًهبطع یتیراهجن

 لیدبت بجومالب بونل وارادت ا هنتاهیج وت ماظع یارزو هرکص نوک زکسو
 طقفیدنل وا اقا هدنرابصنمیژک !نوحما قمالوا لامایارتفهلبا ارزو بصانم
 یتلابانوزب رطهرزوا قلواندنرلل ول اشا دادقم ییغ وا هل ااشاب ىلع یلکیاح

 هنس و وه اشاب یلع یناتسغاطیسیلا ونامرقیتلابا م ورض را و هاشاب نمسح سکر چ

 یدللوا هجو اشا یطصم دسلا یو لصف لا

  یسادنتک هلهج و یمامدنسا كناشاب نسح یزاغابردنادوبقیسیلاوهرومو
 هداعسرد هلا نو ام یاعود كنسودنګص بوللوا بصز یصحهروم

ON 1یدلروب هدعاسم  

 هن راستلا عوقو كناشاب دمع قباسردص هلااشاپدمش یلهدن راد قبساردص

 ادعاقت هديل وبیلک ك ناشاد قباس ر دص وهدننطو كناشابدمم ییهدنراد ءانب

 یدلروب هفعاسءو هدعاسم هن راغ ا:مارآو تماقا



 ˆ ھچک اه

 ۱۱۱ ا اا نازار وه اهدتاهدفطا هج زو قرەنلواداد رسا
 رادحسهرقهدنغلرادحلس ههىلارا ثم یدلبا رلتعا هن رادص ماعمیدنفا د ګ دیس

 هکنوج ردشل وافورعم هلکءهدر زو هرفهر دک داک هت رادص ماقم یدنارار د

 4 | هلکځاتیلهاوتقایلزاربا هد هناهاش وص وصحمتمدخ و رن دندمرب هبلا راشم 1

 : هقشپ ندقدل وا لوما یت ف وم ی دهد هیسج ب و طخ نالو | عرفتم هت رادص ماقم

 لاحو تقو بول واسم هل القتسا دب مع روما دعع و لح ورندنف و بخ

 مزلاو ھا د یسغلوب هدنرادصماقم كناذرب ملکلا ذفان هلب وب هجساضتقا
 یدبا تص م قفاوم یسلوا مظعا ردص ندنفیدل وا

 یزکیروما ویزسزتس ماعفهدیج قلطم لنکوو لالقتسالاب مظعا رز ورک ردصنالواهدیناخار
 هنسهلیج تاقفوت كنب راتمضح بالقنالاولوصلانع لج باعصلا لهم || هدایز اهدنا را

 فلس هکهلوا گه و ر ناقرعم وعم هرکصندگیدلبا هعبد و لا ص ولخاب بسک لالقتساو

 مهفرشطوطخ یوتحیم هیلعتادارا رارس هلیسحقلوا یازکهللنارخ || دمدیس وبشا نالو

 ځد هبناحا روما تامونکم هلهجوو وراتفرک یرورض ههناکی "یدایا || هدنترادص هنغیدلو

 ةصاخزس بودا باجا یلزعهلغلوا نومنور یسلوا روهظلاحطاورما | رانوبامه طخنالوا
 لک نم بول وام هلا ورسخ نیکمناپ نی سرغومهناکو لم دب ؤم دی"هدرکتدبرت دام لا

 هعیدو هزکتاذ هقشب ندنفیدلوا داتعمزادناز داقعا وقو وهزکتاذ هوجولا

 ماقمنالوایربکتناما ندنفیدل وامهناهاش ٌهَصسار ۀکر دم دوهشمدادادخ

 i ۰ ۰ 7 رک عار

 یظفل لالقتسا نالوا مهناهاش ناسحا هزس مومن نمایم نوامهرهم هلغفلف
 یغیدل و امهدافا تی ربخ"هدارایهسل ون و ه هلج چ د زاعف بول وا ندنلسق

 هليا لاب تعس و یزکه برج تقادص قوتالب ندروما لیدعتو حرج بولی
 روما لک قفوم بانج ردشلروم نازرا مهناورسخ مات تصخر هارحا

 ردصم و رهظمیزکتاذ هلبا قیفوتمضخ تن راقم ب وديار وبح "هلیس و یزکم ودق
 نیلسرلا ديس ةمرح نما هيلباهلل زج لاعفا

 ¢ قطصم ناطلس هدا زهش تدالو ¥

 هاند هدازپشرب ندیهاشنهش كاب تلص ین وکی لا یھ رک كشرشنابعش

 هک كرەلك 21
 ے



 ناظم ندنفدل وا فق وتم هنا توقو توطس *دایا ھل ظنت نییح ۱ ۱

 4و
 تاکرح نالوا عقاو هج هام غ احوا یرلتاطب و لساکت نالوبعوقو
 یو یحج وا یمرکی كرو نم هام نیغل وا هوالع هش را هيض سمان

 ریدنل وا نن هل څر ر ندديفسرګ رازح

 عرفتم هنت رومام هلئسح یتهالپ طرفاغا ریشپ نالوا یسافا هداعسلا راد

 دنناح رصم هلبا لزع ندنکیدت |قشد راق هم راق یکی حاص برع یطاصم نالوا
 هرکصتدقدنل و هدا ل یوب مرح هدهرونم ةن دمه دده تدم هن رب و لاسرا

 نالوا شلر و یسهبر یراب رهش راد هنب زخ هنس هدهع هلا بلج هفرطو
 یدنل وا نییعت و تبصاذ یساغا هداعسلاراد غا ره وج ۱

 هک اشاب دمع دیس رادحتس بصن و اشاب د مظعا ردصلزع

 هحراسش هشب ایا لاحو تو هلهح و ییددنل وا ناس . و حرش هد راوراقو

 لمم اشو نظع شود هلع تلود هلغغل وا دوع یسهمات هدهاعم

 هام کم تکون و سال ید نر وداق

 قلو قذاحر زور كج هل هداج العو ریپ دنر اکو ب یراترضح ناخ دی ادبع

 یدیشلواروبح هل دباو لزعیرامظعاردص قص قیص ینبم هنسیلامدصقم
 یک هبراستلع رب قلانف نالواضراع هتل ود حا نم یلاعت هللا ةمكح نکل

 قرهیلوا قف و مهرب دنر كج ەر واغشهردص هسددل روک هر وما ردص ےکر ههلغل وا

 لوبقمو روهشم هدنرظن كسکرههتراهمو تقاذح لوا ندزلک هردص ماقم
 قلواندلسقو رلیدل وا لوخدمهرکصندکد لکه نر ادص ماتم رلتاذ هج نالوا

 یرهکی هعفد یکیاوینلیشابنابکسامدقكناشاپ دم نال وا رظاردص هرزوا
 ندنسهروکشم *یعاسو هرورستامدخ یغنبدلوا قفوم هدنراماکنه یغلافا

 تمدخ نسح ځد هدلاح یکیدلک هترادص ماتم ندنسودنک سکرهقالوط

 بم هدصتمو ځد یسلرونک هترادص ماقمو یدردنالومآم تیقفومرثا و
 تق وم اناوا لوما ندنسودنک هرکصندقدل وا مظعا ردص هکوبلاح ىدا ۱

 كالوبناتسالرهلکه ع وقو راش رح قوجكهدننرادص نامز هتشب ندکد لک هلوصح | "

 هکیدلاق یدتا نوکت لاقو لیق هدنجما سان ندنغیدلوا قم یب ر یاب |
 دننرللا لرارکیدنویامه طوطخ قلعتم هریارس ضهبندنفیدلوایمایسودنک ||

 یحزکسكنابعش هبلعءان یدیشلک مزالكعا رارسا درب كتهقرهلواراتفرک
 نوا ندودنک هل بف رعماغا ےلس جاطا یناطلسنیاو یادخک ینوک ا

۳ 



E 

 ا ناکجاوخ ات را دو

 یلابامورض را و هب اشا لع جالا یلکیناح یسیلاومورضررایلابانوزب رطو

 یدنلقا رجایراترومأم هل ر وص شیاح

 رازابیحصدردتكنهرخ الایداجس نکرونل وا تقر هن واه تدالوهداناو

 ردشغادلوتح وری هدازهشر ین وک ۱

 4 نوردناعیاقوضمب #۴

 هژلتمدخ و یسیشاب رب رب كس رات طح هانمااعهاشداب ینوکی شب لر وک ه رهس

 فرط هدک دنا اهناو ضرع هبامظع ترادص ماقم نغیدلوا فرشم

 زا ق هد سیار ۳۷ . رات صح هبلا راشم هدا زهسندنهانبترادص

 سآرروروس تور هلا هجا دسلگ رب نوا هب یشادر رب هلا ی وم هلیعاسا و

 یدنلفاده ان نم بسا 1

 د نکیاهدقح شب ا یس هک بنش یعش)ن واكموقر ددا

 تعاس یمرکیدلردباتیارسس هفارطا هلیروهظ قیرح ندنناکدر رب ر هدنشاب

 لوک و لو را هسهک ق وچ كيوشلک هعوق و تاعیاضقوچ كهلغل و ادتم ردق

 تعاسهصک تلذک ی جدهدنسبلا وح یکش وکر ی اقهرکص نوک ی لا شب یدنلوا

 یدلو عوقوقیر رج چ را هل و هن هللا ةمکګ ۱

 ههلءاعنالوا عقا وهنساغا یرچکی كناغاناقع ظفاح نالوا یمادتک لوق

 یس هب مان تاک ر ح ضعب كنىدنفا نطصمیتاک رارادرسنال وا یلاعمردص

 "یدنفا و هننناج ییا م وراغا ناقع ین وکی جن چ وا یر کی كبج رندنغیدنل واس
 هدق رح نالوبع وق و مدعم ندو و یدنلوآ قد هنسهرب زح والدم هلا یوم

e و 

 هک عوفو

 | یادفتکاشاس و ندنکیدنا ساقلا ضو لزع یماخا یریکیدان هنسهدراب

 1 ین واهبح وت هاش دم هد رادقباسردص یظفا میت هنا یعاصنس لیا جا

 | تلغوا هللاباب هيج ونلاب هباشاب دادقم یسیلاو نوزبرط یلغوا كهبلاراشم

 ندنغیدل وا شلک ققو قل واشارت قره ازو| ىر سى وم لدم نا طاس هدا زهش

 | رهناعا یلک ندهناهاشفرطه ارتنالواهدزَس رحندنغیدل وا شلاقهدنرزوا

 | یرومآموالکو لرک و هناهاشتاذلرک هلکاروهظ قیرحل وی ر كر هک یشب

 3 ۱ ردقهحابص بوبلوارک راک هدهسباشغلوا یس هنسافطا ر دیک هم وق مم لح

 ۳ .دنراوجرازا كحوک د یم همک یصننا كنابمشارخ غم یدلواد م

 3 كکی دجا هداز یر اصح هرق یشاب یحم وط هلباافا ناعلس یاب یب هبج

irr. 
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 oy شارو ك ۱

 تولغم اوشا هل وا هن اربلد تاللج دی دی ندنفرط هملا راشم هدک دنا روهظ " ۱

 یلاطم كف ویلا ذیش و یدنلقمادعاو ليت ىردق كيج واير امر ا

 ندوو یدنلواطبر مص ها عطق هش ورع كم یمرکب زو یضارلابید
 یللازوید هسرول وا نرک هب هرو- هلن هاه ر هل و ند هم وق یه هَشاط هایم

 یللا زو جد رانا هسزعا دیقت هن رلعفد یلاهارکآهدنروص و و شورغكما

 قلوا تافاک. هباشاب نادوبق یدلر و رارق هن راغ وا 9 رك شورغ كي

 یدنل وا هيج وت یغالصح هر وم هنسهدهع هرز وا

 ٭ تالدنضعب و یرخاعباقوو قد رح عوقو
 یمهناخ راکر ایج هب رع نکیا هدیکیا تعاس یس هک یلاصیصج وال رخت الاعیر
 ڭكموقرم هام یدل وادتع اده ید تعاسحابص هل ر وهظ قی رحه دنسیلا وح

 دنن ام هلا نیشلب نیطالس تافتلا مدع ور ندهرفآ و تدم جد ینوک ی حد

 "لر لیجریس ضعبییارسقاوقعقا و هدرادکسا نالوا لزا زت مو نار وقشاعرطاح

 ۲ دیفد هد هسدنل وا یعس هنسافط ا رده ره تولوا لعتشم نادنشف زا قفاح

 یدلوا قرح اهماع قرهیلوا
 یسهداز ردارب اشا یطصمنالوایسح زاب یساغا هداعسلا راد ورن د دهر

 ندفلتو فرمنو هدنعج و بلح كفاقوا لاوماهدٌّیدم لک زا كن دفادع
 تنم یک هینرح دنناخ یرهلوا قفوم هتک نسخ کک

 قلاق هدنسهدهع هنقلیح زاب وقلوا تافاک«هنتمدخ و ندنفیدلوآ شمس وک

 ةهبساح هدشصا روضح دنصبج وم نوامهطخ نالوا رداص هدانثاوب هرزوا

 بوثر ید ندیمظما ردصفرط هرکصندقدنل وااسک !یتعلخ یسهبابلوآ

 یدنلوا سابلا روک روم ناکرا
 یدنفا نطصم حالا یلاعردص یاد د ین وکی حنر نوا كنالوالایداج
 رفس ورندنګ راج واناسکس هنر بول وا رومام هتماقا هدنسهناخ هلا لز

 هلا قالخا نسحو رادکما هل رات دخ كلمات و لوا هرکذت هدرضح و |

 یادضتک یدنفا یطصم حالا یکی یدنفا یدبع مو منالواراعتترهش اا
 یلیخ ییمدخ تلبجهرکذت لوس نالوا لح قرهنلوا بصن ىلا ردص |

 هج و دیدنفا لیلخ نالوا غا تس مدح یک احدها ور | *

 یدنفا رکب نانلوب یری و دعتسم كنب رامزالم یسهطوا یدمآو یدنلوا 1 ۱
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 22 TEE دعلق و سبح یرلح زا و نادوبش

 3 | كناشا ر نسج ر برد نادوبشف یا هجور جد یعفد اف ایام ه روم و

 ِ یدنل وا هلاحا ی ان ت

 3 . نکیشلک هل روک هلنشرعمیرایشاب هحوق و رند هن وایرادتس وداد كنسایامرهروم ۱

 | ها هلیقرط سو هح ارم بودنالولح یمهشاط دونرا هن راما وریندندمرپ
 | الیتسا و طلس هبهرومیعای هلیسهناهب كان ودم هنراودنک ین ایاعر ور هرب و
 ۲۱ هقارطا بودا ناطوا ار یع وچ كىڭ نايا مر ندنرایدعت و مظیراکدتا ردا

 3 نوح هظفاح یاد را و كتکلع E هتل هن الصاح ندنراقدلوا ناشیرپ

 1 1 هج رڪا وندنغيدل و | نم هدا هرادا یرانابکسیراکدلسب كن رابلا وهرو» ۱

 ]| هعفد جاقر یتحو شه وا ثبشت هن رلحارحا ندهر وم كن دم وق رم ا

 3 ۱ هد هسا شلوا فلت رامدآ ریهلیح ندنفرط هدرالادح و كنح نالک هعوقو

 | شلاق زجاع ندنربلا ید رایلاو هلیبسح یرامکصت و بلغت كن هموق رم هفاط
 | كنهبلغتم هع وب لد هاو یهاظتا و شیاسآ هداعاكنهروکذ متکلعمان هنکو دا
 زا نسح یزام اب رد نادوبف نالوا کا ربهطت یدزل, ره سس وک ندنعح

 هص وص# تیرومام دف رطل واكناشاب
 هب نصا روضح نیغل وا بوم كنس

| 1 

 هلبا ولنا كی یکیابونل وا تعلخ سابلا نوا ییر ومًآمیماظنهروم با توعد

 . || هدو رم بوص هلرشابب صوصحتو لوم نانلوا نییعت ندنیسردم هننیعم و
 || نایلس یتیما هرمام هناسرت جد نوجا یتلاکو اشاب نادوبق یدتا تع زع

 ید وا صلح سالا 4 یدنفا یف
 نابعا نانلوب هدیلاوخوا كنهموق ره ءایقشاهدنتم زع هبناج لوا اشابنادوق

 ۱ یاماها دا ترعه روم اودا هلاراو مادغا هلن فرز نيرو
 ۱ قالطا ییاشاب دمت یسیلا و هر وم نال وا یرلبلخآ تس دربسا هد رها ل وا ه هم وق رم

 | كردا اکو نە شب حوا ندنراګاو تدوع هن رنط و یر ره هلا

 ا رشابمنالوا شلروس نیبعت ندهبلعتلودفرط ینیرااوعد نالوا لا یلاها

 | كرهعاتعاطاهدهسبا شمل واراعشاو رمایرلطا تیر هدنروضح یلومو

 | رضاح هبه راح هلبادنبودس یتفارطا هچلوپ رط نالوا تکلم تموکح رةم
 | رزوا بودیالوقحاقربیرک اسعنالواهدنتیعمللاح رداشاب نادوبقندنراقدلوا

 نکیشلواامن ور هبلغرثاهدنفرط ایقشا هرکصاد هن رام تعاسدنح هلغمرا و هن را

 هک امد $



fir 

 ا و ر ورا جد ول همضورو یا هدا رادتا هتک

 نالوبع وق واناسل رابح رض هكنوج و ندنفیدل و اراکشآمایراتجهراقیچ

 ندنفیدلشالک | ینیدلوا یرات رومآمهنسهثحابم واعدا ران و ندنراهرک ادم

 كحهداراسفتسا و باوا ا هك ولير دشوک هلا بوش ناه

 تق و هلروص و و شلر و رارف هلا ارآ قافثا ود نوساغارب قرهلوا ۱

 ردشلوا فرطر ج دهلاقو هد وع ك رایج مصح یلاعت هنع بولینارق

 یرادشدمآ هرزوا تاک كح رفا نئافس هدنزکد شی وس ندفرط ر هداننآ و طقف

 لاغشا یتلودناکرا ناهذا یرلهلاغ كنسانتشا هروم جد ندفرطرب و

 یدرلیا شیدخت و
 للم ۳ هدننعک هظفاح ییشباسآ و تینما تام نیم رح هک هو وش

 ءا رمامدقم هنسزکش یدننکیا عونم كم ورب دنس هلکسا هدج یییافس هیینجا ۱

 ی دیش یلعلوتعمندانایصع هب هلع تل ود بول واندهبرصم | 3

 ریلکنا رب نالوا شک هنسهلکسا شب وس یرغوط ندشدح لحاوس هدانا |

 هکعا طبر هنسهلکسا شب وس ییسنک لردا ضرع اباده ضعب ییادوبف |

 نذا هح روک یو ج رفا فئاوط رتاسهدقدلوانوذآمندنفرط هيلا یم ومريم

 هنسهلکسا شب وس هليا هنفس هعطق جاقر بقعرد هلا لج هنیرودص ما

 رکے سر جد بهذلاوبا نلخ كموق رمل وتقمىدياراشمالشاب هکعا دراوت

 هر رف|نافس بقاعت.یتیر رب هلغمل و هدلفاغت تر وص هلا هظح الم نس داف

 عورش هنسانب ناخر هدشیوسهرخالاب بویلشاب هکع اد راوت هنس هلکسا شپ وس
 اهناو مالغا ید ندنفرط یربما همرکم کم تیفیکو شغلارخ یرلکدتا

 یتلود لاحرد هدقدنلوا هدافا هنسیچلباهزنلکن |قمءد هيلع ردنیغلواشل وا
 هرکصندنل ولح ینوناک یسهنسیکیا ناسقط هدناوج یغنیدلارب رکاب هنفرط
 طیص هلسایماو لاوما را هتیفس نالوا هدنزکد شپ وس ندنانافس هرلکنا

 رب رقنابییسُه واقرغ هليا هرڅو ب وطدوځاب ویتسفلقریسا یراحالمقر هنل وا
 ااطخ هرمصم یالعو ناطباضو | ها ةفاک ندنعیدل وا شع اهدافا هب یلاع باب

 دعداعف و یس وا مده هاروکذ مناخهدنن ومصم بولپ زابیلاع نامرفهعطقر

 یناب و یصاع هلیبسح یرال وا عونم ندنفرطیرلتل ودیرلبک رکنا ندیادراوت

 قر هل واطبض یراابشا وا ما هل هنیفسندلج |یراقدل و هدننکح ناصروقو

۱۳ 



 رو تیر ین لست هنفرطیاخ حرق
 . یدنفا سشرو یدنفا رادزفدوكاادفنک ینوک یصتشب یکی یجرکی كف رشنابعش

 | یضیفنایلس و یدنفا دجاایمهرو یدنفا دیحورعو ا
 ]| هلبایدنفاسس ر ادت اه دتر وشم سلحم نانل وادقعهدلاح یرلقدل وارضاحیدنفا

 نانلوا رک ذ هلبا یمهطبضم هملاکم تل نارذک هدننب كن رایج رضحم مع رق

 هصوصخ و هلیسیچمءا هیسورامدقم هرکصندقدنلوا تئارقو مخ# ۍرار,رقت
 هک هوش یدنلوا تردابم هنس هدافا كنهرک اذم نالوا عفا و یا

 و نلوآ دوحوم هدقاح و موبلا یسیچلیا هیسور مدقا نیو
 هدن راس راو لنت هم رق كرانو قحا بودا دارا ی رالقن همرق

 ۲ رعشم ییب راتوعد هم رق ندنفبدلوا كلحوک هروک هب هلع تلود

 هدافا هبيدنفا سیر ود ردیعتسانم یسلزاب ما یتعی غیلرپ ندنفرط ناخ

 لاحترا هعرقو ناب وق هدرفس تقویرارانات قاحوب یجدلواهدکدتیا لاؤسو

 هرانآهدنروص و ردرلنل وا شعا روم هنفرطورب یه وط هلبالوبق ینتعاطا
 كناخو ردلکشم ما هروک هب هيلع تلود كعا فیلکت ی راعا نطو كر

 || رادصا مار ندهبلعتلود طقف زالوا یراحهدهسورح كلام ید یغیلرب

 زکیرنالا هدقاحو زال وا عام دمج هرلندباهدارا كعك هعرقندزس بوتلوا
 زمک یکح كن كن هد رفآ درف بولوا ی رو

 شلوا یضاراکو دیجی هیس ور هلکم رب وبا وج رول هنلوا ح و رام

 | تفراقمول رد ر ندنتیعب هیلع تل ود ب ولکر طح هعطق ر ندولفاحو یسادرفو
 | هجورپ هنب هدهسیا شب تحسم هل رالوا شا اهناو ضرع ینب راکج هیللا
 هدقدنلوا ناب وح رش ود یدیاشفلفرادصانامرفربهدقباس نوعضم هل واقم

 رایدتانیسحت یتغیدنلق فرطرب هلهجووب كنس هللا قاجوب سلح راضح
 . ینیدلوا عبات هنراناخ عرق یسهشاطزابا هک هن را هقئاط سکر چو هزابا
 . هراناتوعرفناخ كن هلفر ندهزاباهلراتهج یعیدفل | هناسل ید هد را هماندهع و
 هدهماندهع جد یلئابق سکرحونوسلر و باوجایعطق ود زل وا نک یعابنا

 . شک رس هدهسپا لباق امدا ییرلصیصخت هبناحورپ ندنهج یقیدلوا روک ذم
 | ندهب راحت و هعاحم هنفر هتفر هلبا رانا ویرلناخ مرة ن دن راق دل وا م وقرب وجهدیرع و

 تاریرح هداعسردرولع رق هسناهدنروص و بولوا راک ردیراّخ هیوا یلاخ

 1 . ضمبویدزکیلکن دنرافحروپءدیارارضایزب ۳
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 هدنسهدام 1 هاو رم a ناشدیارت هو اد

 كن هیت یس وا شعا قب وشت هن رفس هیسور یهیلع تلود یت اود هچش

 هچک لردا بحاصت یتفرط ایسورب هدص وصخ و ندنغندل واهدقع هدنن ورد

 زا تیغر ه هطاصمهل اایس ور و تخارف ندالبتسا یتکلام هرابواب رک اینا ود
 هدص وصخ وب قل ود هچک لاحرد هلک | نالعا نکج هدیا تکرح هن رز وا هسیا

 نعت هلاکملح یشانندکع ااعدتسا ییراطسوت كن رتلود هزلکفا و هسنارف
 رادتا ه هلاکءعاقج الاب یرلصخ رم نیفرطهدرهش مان نشت عبات هب هچم نانل وا

 - یربخ یتیدنلوا اضما كنس همانصهنت قاوق یل هندل هدلوماتسا هدنرکدتآ
 هلکلک ر وتف ه ول هچ هدقدل وا لصاو هنر اصخ رم هلاکم نالواهدن رهشنشت
 دودنک تلر یرح ندنکلاع هرابواب نایک و تفارف ندا 1
 نامه هدنطساوا كننابعشیسهنس چ وا ناسقط وبشا بوداتعانق هلیکیلمت

 ردراشع | هحاصم یو ی

 ه ید ورو كنم راریفس عرف ۱

 كمارکنیهاش نب زسکمج قوچ یسرا هرکصندقدنلوا هلدابمر همانقیدصت
 قلروم لاسراتاشسشت و روشنم قیدصتلاب ندهبلعتل ود فرط ینلناخ

 هدنر لک کهن داعس رد ی راریفس مع رق رفن شب هل رضحت هعطق رب هدنض رعم یساعدتسا

 ینوک یتا كنابعش بولیریدتا تماقا هدنسیلایاشابمراص عقاو هدزوقکب
 دهباحا روک ذم ٌهمانهعنتو شلر دیک راتعلخ هلا بلج هب نصا روضح

 باص | نوح اكمروت وک تاشمشت وروشنم قردصتلا یغلناخ كنارک نیهاش ||

 | نایلس یئابش واچ هص وصخ و ر هلک مزالیلاسرا هم رو كن ر نده رو تیارد

 هلت ر وم أم وللثموب كنب رابکه ینا و د بصانم باص | هلب و طقف و شار وک ب سانماغا
 هنس هدهع هلبا لزع ندقلیشابشواچوبد ردلکد لثلاب ق وبسم یمقیک هرمشل
 تاف رشت ور وشنم هنناحع رققرهنل وا ناسحا یم ها ی راب رهش لواروخاریم
 نساء مام ةا مض نالوا یفابشواحاشاسهن ری ورد شل روب رومامهنلاسرا

 هداعسلاراد ندناکجاوځ ځد هن رب كنا و یشابش واج هنن یدنفا فیظف دجا
 شاب كنس ودنک و سا هرهام هاد رم یدنفا تدع یسیخ زاب کک

 رذشغ وا تصذ ی زاب یدنفادجا ظفاح یمهفیلخ

 هک هراسربادنو تارک اذم نالوا عقاو راد هم رف #

 | كئسهفئاط سک رجوهزابا و كنم راراتات قاحوب یرایج رطح ع رقرک ذلا فلاس |
 سس

eos 



  یدللقاسکا لر وک2 ات هبیدنفا

 رس را AE ری هدنڪګ رات یرونا

رقم عرقة راعالب هن زق هکنوح هر وک دن 2 دل وا روطسم
 دنما منالوا لا 

 ۲ | یالکو كرکو ه هناهاش تاذ رک ندنغیدلوا هنونم هدانز كن هلغلوا لئان
 هنسیچلن رقم هدنداعس رد هتشب ندک دن اعدقن راه دهرغآ كب هب هيلع تلود

 دسنارفو شمر و یضارالقش*ین هلوکر فن كم هرزوا قلوا تمدخ تافاکم

 تلا یونسو )را 12 هر at ا ذ هعطق رب د هنسیچ دا

 * ردشعاارحا PE مسر رەدنقح ردا صیصخ شاعم هل وركيب

 هعزانمساسا ارز ردراک رد یسونع كن هن رق هدص وصخ و مقاولاقو

 بول وا یساق | كا رکیهاش یکی دلی اذ اغلا لقتسم بیس هنسالیتسا عرق كن هنن رق
 قیفحلح هساهد همان وشاو روک ذم یلالقتسا كع رقهدنساعم هحراسق

 هتشررس كوب 3 هب هند ق یک یسهدام یساها كنارکتیهاش هد هنع ووو

 . هچهیسور یسهروک هلا ینو زسە راحت هلغلواروطسم طرشقح هلو ا داسف

 هیسور بولاچ ه هن زق هل رقتو د یتلود هسنارف ردیشر قج هلو نون
 : لا كرديالالخا هجا یتالاومو تسمرک نالوا هدد ل ود هز داهلىنلود

 9 ۱ ناتتسهل رک هلهح و زکیدتا ناي هدراوزاق و لصاطاو ردشل وا لما

 قروهلوادعاسم 4 هن فلاح و تقو هدنس هئس م رف راو هدنتس همصق

 . هظفاح ییهیلود ةهنزاوم د زاناو شعاللوف یکی کدتساییاپ وروالود
 1 .قاتشنالواهدنرانب نکا ند همزالیراقی | ع دقت هنب رانعفنمر اسیراهداموب نوچ ا

 ردهابنشا یی کود اشلوا عفا ویرلاطخ لوس كهدرا هلئسم و هلییسح قافلو

 ¥ ابس ورباب دم هطاصم 3

 ا روا نما اناا تسد كا نايت نو ك
 e هتل ود دج نوحهدامیئارو ا راتکلم نالواهدنفرصت تحصبول واتوف

 ۱ یساما نامالا لردا روهظ عازب هلند كن رایضعب ندنتسا ما نام الا

 ۱ هه راد كنه وقعازق یتناشو مان تراظن هنءاظن نامالا لودلانیب یدل وا
 3 1 زدنا شاب رد یس هعلاطم قالوا عیسوت هام امصنا هراب واب یل ودو تلام

  كيزوترد ندنیفرط هلکتامابق هبهب راحت هلسل ود چو مالا یتحشصموپ

 ۱ یکغیا هلخادم هنت صم نامالا ندنرلکدتا ترشابم 4 هب راح هلرکسع ردق

e 



 لا ۷۳ ۴ يک ۹

 تم شا نا یخ سس ام ام ی اس تا یا ما ور

 . ۰ ۱۸ ٩

 رایدت | هل دابمن زکسهدز ور وزور نود تال داوا مایل ۶

 هیلا راشم "یدنفارصسلایلع ردینوک رازاپ یحندرد تاوالاعیر هک یسادرف
 سابلا روکروسالعاولکی لوامارک | هنسودنک هلت وعد ه نصا زوضح
 نا وید وهب یدنفای ریخدجدیسیسکلک: نالوا یتاک هلاکءهدننیعم ویدنل وا

 ه نصاب اب یبسیجلیا صخ مع هیس ور نوک ل وا وشابلا کر وک ن کر ارر ةناجر ۱

 دارد الابقتسااغایشابش واج ندهلکسا هلیلاس را بسا نزمبولل وا توعد

 ناکرارب هنس و دنکن دیهانت رادص فرطهدک دن | تاقالم هلا مضعاردصاعر

 هنسیچلیا هسلارفنالوا طسوتیسادرفو ادهاتآ شعانوطر و كروكر وع
 هلاصم دیک ات هلهجوو ویدنل واارجا هیمارک اعمارم هلهجووب هنیعب یجد

 یدهرک اسع نانلوبهدقف وا عج ونانل وا عج فرط فرط هدنبتع كنفیدنل وا
 هب هناهاش تکوش ماود یاعد هلا تحارتسا طاسب طسب هدن راذکلع و نط و

 یدنلق نالعا یرللیا تظاوم

 "رخ الا عيب ر هرزوا قلوا تاف اکم هنتمدخو كندنفا رهاب قازرلادبع و

 یدنفا دیحورع ینلس بونلوا بصن باتکلا سر ینوک یحنرب نوا
 یدلوارومآم هشاقا هدننت#ناخ ۱

 هک دیسورتل وداب همان دصت هلدابم چ

 ندنفرط یتلود هیسور هدنرو سهامدنچ بونلوا هلدابم رادنسررح لآ ونمرب
 یمترارازاب ىيا ى رکی كن رخ الا ی دا هب رهشهدکذنادورو منش
 رج وا ردقللا نانل واراضحاندنفرط نیما رک ەرزوا هن ردتالع یوک
 دیسور هلمتقافراغا یشابشواجو هلا یسهتفج یدكنافا یشابشواج و هتفج

 بابهدنردتعاسهرکص ندکد لرو هفرط ور ندنس هلکسا هناوط یریفس
 هحجدقم هکن وچ بقاعتم یتفیدل وا هلدابم را همانق دصت قر هنل وا لاصبا هب لاع
 نیکغا فداصت هنمایا یتدالو كناعلس ناطلس هدازهش یس هلدابم كل رلکس

 لاسراوادها ههبلا راشم هدازهش لردادع رخ لاف هن رق یتتدالو كنا
 قیراه ده وگلدهایسمولطر و كنلچد دع رب مص ره هلا سال ینیدلواشعآ

 یلعا ههبلا ییومریفس هدعب یدلیا مدقنو ضرع هب صا روضح ی ریغس

 سابلاراتعلخ هلبا رلکر وکم تاق نب رارومآمیبعهرفن شبنوا هليا ولغوا ور وع
 هج ور هلباتآ شکانوط نانلواراضحاندیهانبت را دص فرط هرکصندقدنل وا

 ییناک هللاکم هدندیعم هلایدنفا قاژرلادبع طیف یدنلف هداما هنلح حورشم

 یرونا خروم یحاش رشتو رلکروک روس هبیدنفا یربخ یک: نالوا



 اوتو ما تلا ا نام ةر تاسدق ساز قم
 یثاندنکیدتا زازحا ندربذاحنالوا رعتسم هدننع كنظفل دوم هسا ۱

 یآحاقرب قرهنلو ی رببعت هبقیقح تبلولحخنالوا لقح هفرط یا نان وا

 || رکد روکذم دنس یدنلق ظنت دنسرب یکج هلی هدبا لوبق كنیفرط هدنفرظ

 . | ضمب كنسهدهاعم هجرانفو شغل وا مظتتهدقاوق یلدنسآ هلهج و ییدنل وا

 ۱ ود یمهمانعهنت قاوف نل هنن ندنعبدل وا شغل و ترابع ندهعنتییداوم

 رونلواداربا هلبقر (۱۱) هدربزیتروصرب بولوا روهشم

 4 ینیدنلوا لوبق لروکذم دنس
 | یهیلع تلود جراخو یلخاد هلهجو یتیدنلوانایو حرش مدقا ندنوب

 لاحو تقو یدروکذ مدنسبولوا هدیدع بایسا ك جهدنا لاو قوس هص
 رکذت الکو لا نب یدل وا هدنروص یکهدیا ل وبت كن هيلع تل ود هعساضتقا

 كمارط امرحم هرکصندقدنلوا ناذیتساو ضرع ه هناهاش یایک اخقرهنلوا

 هلج روک ذم دنس بونل وا دقع ی وعساحهدینصآیارسینوک ی جت وا
 ارزو هلمباب یرلتمضح مظعا ردص هرکصندقدنل وا تءارق هدنسههحاوم

 | عیج جد یرلتمضح یدنفا مالسالا شو هنب راافا قاجوا هلبا لاحرو
 تمیرشباحا هروکهلاحو تفویاضتقهدر هداموباباطخ هب ىلا وم ورودص
  روطخ هرطاخردیمراو یثرب و ی ینانم هبهرهطم
 ۱ لاّوسندسلحم راضح وید نوسلیوس یکی دل سک ره ونوسنلوا ناب ندا

 ها روکذم دنس را سل ما هدنرکدتا باوعسا و

 فف كنسيضعب ندرهدام نالوا شلرب و رارف هدنسهطاصم هجراتق

 || ثیارکیهاشو دب وم ینتیسب رس كم رق هچرکا بولوا ترابع ندنصتتتو
 || یرااعرمنالوا فورعم هلکع د یریقیز وا كنول هیس ورهد هسا قدصءییغلناخ
 ا* ابدا دا و طآرفا تروص هدنقح نادغب و قالفاو در هب هبلع.تلود
 ]| یکیا یهیلع تلود هقشب ندقدلوا نعضتم ینا دفکندداوم یکیدتا
 هلنهج یکجهدیا هتسراو نده رةس تاکرادت یعیدل وا راحود ورد هنس

 . ییهخاصم دیدم هلتروص و سکره كرد ردبسانم هصباصا لاحوتقو

 1 نرفآ هئاذ نالوا یسهب وستو ےظنت رومآهر کص ندنکیدنآ نیس ودنسب

 1 .رایدد ناما هب هناهاش تکوشماود یاعدو

 1 | ییچ هس ور هلا هیلاراشم اب نالوا یصخ ره هبلع با

 4 تنام
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 قفمىسيضاقن وام یودرباسدنالخ هاست نو رذشماقوآ

 حاطاییمافدو یدنفا مهاربا قلاس تاتکلا شادو یدنفا دجاهداز

 صخ ورو ءا هص وصخ و نوامش همان تصخ رب یدفا رهابقاز را

 كار ولادح هد هسا راشک | هل اک سل دقع هلی ا هد رالګددعتم بول وا

 تلود بویمهلب روک هافرب د ندنوب و بویمهلوا نکم یسهلازاو عفر
 ردشل واهدانزاهد تاقر تدور نالوا هد یلود هبس و ره)با هبلع

 هست ارف یسلروت هلشص كن هلئسمو هلهح و یعیدنلوا نایهدالاب نکل

 مادقا لاک یسیچلیا ےقم هدنداعسرد هلیبسح قل وآندن اما یک كنتلود
 هچرابر ج دند هيلع تل ود فرط هلیمارب اوحاطا كنا و هنکیدشا طسوت ها

 یدنفار هابقازرلادبع را رکتءان هنکیدلک مزالكلوتس وک ت اشا ع وتم الم تر وص

 هلیسیچلدا صخ مم هیس ور هدنب ارس قا وق ىل هند قر ەل وا روم أم هب هلاکع اد رفتم
 لواهرزواقلوا یریغو یس رثا كنسیچلیا هسذارف ور دشت ا ترشابم ه هلاکم

 كنب رل هنيفسراګ هبسور نالوا شغل وا فیقوتهدن را هلکسا هيلع تل ود هد ما

 ر تا تروص ردا هدعاشم هيلع تلود هن رالبس دیلح

 چ نایلسناطلستدالو

 بلصبی رق هچواتعاس یس هک هبنشراهچیحنزکس یمرکیلریلنا رفص

 و و یدنلوا هیعست ناعلس ناطلس بولک هاید هدازهشرب ند ر اب رهش كاپ
 قرة وا فلکت نوا یمالوا هددربض وددنع رایان رو 7

 ریش كندالو نوا یسکاتموادم هب هینستاطلسما و دیاهدسکر ه طقف

 لاصعسا كنادنعتنادنالوا نیشن هسردم و یدلروب نامرف یىل وانالعا و

 ردص هلام ورردص ور ةرقندن فر طمالس الا ی ومظعاردص نوا ی رات ون

 یراب رهشلوا ماما و یسیضاقلوبناتسا ورد رد ند رافرط یدنفا بیش ویلو طابا

 یدل رب و تصخ ر هغل زاب تم ز المررب ندنراف رط رلیدنفا یاب لاک و یشاب ےن و
 ٭ یقاوق ی هنیآرددنسیظنت ۱

 هدقاوقی هنا یدنفارهابقازرلادبع هلیطسوتیسجلیا هسنارفررحلاوتمرب

 نالوا لاق ولبق "هلسو هلر ترشابم هب هلک سلح دمع هل بسیجی ا هسور

 مظعا ردص و لیصفت و داربا ناکی ناکیهدنراسلحم هلاکم نانل وادقع راهدام

 لصا هکنوج وقرهنلوالیدعت و حرج هاب رابآر ماعضنا كما مالک و راسو

 كیارکیهاش ول هیسور ءان هناظحالم نانلوانام هدنعیاقو هشاس هنس عازب



 ۱ 0 لات هو مصب ناف نال دیدج جش ندنقیدل واهم دقتدومو !

 د وف تار ر یک دردن وڪ هتداعسرد تقاعتم یو یدلیارب رقت

 e ینامرف كنغيدنلوا هیجوتیلایا هرصب هلترازو بتر هنسهدهع |

 ید كنشابا دادغب هلثګ ندنتواخر ڭناشاب نسح هدقدل والصا و هب ودنک : 3

 ۱ ۰ یدشطازانندهیلع تلود یتسلروب هبحوت هنسهدهع

 هژیئسح ی هب رطف تواخ رنالوا راکر دقباس هجور كناشاب نسح هسیاهدانئا وب

 ندنکیدمهرب دسک ی یکوا ااا نالک هروهظ هددادغب نورب و نورد

 اشاب هللادبع و لاقثتسا ییدوجو هددادغب قرهلوارفنتم ندنس ودنک یلاها

 نددادغب یتسودنک هلرب عاقحا هنشاب كناغا لیعاعا یسادکک كموحرم

 - هتداعسرد كر هلکه لح مانو رخ ندننافاضم دادغباشاب نسجهدن راقدرحاق

 ثبخ كنادضنك لیعاعما رکذلا فلاس هک وش بوزاب هضب رع هعطقرب

 هلبامادتسا هدرات رومأم ضعبنوجما كمردناقالخا لید هلع ندنتنیط
 || كناشاب هللادبع هدهسیا شماعا روصق زوم هدنفیطلت و شزاوتروص

 | هلا ادوسو ندنغیدلوا شّعا یعس هنکلیلاو دادغب موق رم یاغا هدننافو

 ریذپ هی رت هکسادوم + هلءاودالءاد ةساب رلا بح ( ع )یرهلوا لتخمیغامد
 هل راراداوه تغب ردنا ذاا تصرف نىل وغشەرطفديع تباهننیغماملوا

 قرهلوا روبح هزارف هل رام دآرادقمر راجان هک ام وجه هن رز وا كنس ودنک
 هدنسلرب و كدادفب هلترازوهعوف م يشو نغیدلوا هدکعا تماقا هدو رخ
 قزدنلوا لاسراهفاک هوق هنسودنکو اهناو ضرع نکو دا راکرد روذح

 هدقدنل وا رکذتالکو لانیب تیفکیکیدلیاامدتسا و زاین نسما وا عاحراهدادغب

 ناسقط وبشا یشانندکعا نییرادتقامدع هتسهرادا دادغب كناشاد نسح

 یباعدتسا هاشاب ناعلسیسیلا و هرتصب یتلایادادغب هدنرخا وا یسهنس جوا

 | شاروپ ناسحا یتلایارکیرایدیجد هباشاب نسحارخ وم بونل وا هیجوت هلهجو
 یسیلاو دادغب اشاب نایلسردشع | تافو هدرکبراید هدنروممهامدنچهد هسیا

 قفوم هتکلع هرادانسحردبا تم هنن ریمدن ورهق كنابعْشا ادتا هدقدل وا

 ردشلنا عاحرا هنسالوا تلاح هن ی هیقارع راطقا هلغل وا

 چ تالاکم نالوبعوق و هلیسیحلبا هیسور راد هم رق

 كن هیس وره دننعط یم ر وش هلتروص نسخ ر كنس هعزانه ع رد ورندنف و یخ

 دیفم یژیشر هد هسا شم واهرظانم و دلاکم تاعفدلاب هل سیچن:ا ےہ دتداعس رد

 % ردشمال وا #۷



 کم ادم ِ
 قلوارادمهنهانکتسا كنهيلع تاودمیاقوبولیرو هنر رات مغ ودادغب

 زکلای ینادافانالوا مقاوهدشهو كنرونااما ردشغلواج رد هلو هرزوا
 یطبض كنتلاباهسعب هدفدلوا لصاوهتداعسرد یربخیتاف و كناخع رک دنز

 فی مش ما دک ملی ا غلبم یرادشتیافک هاشاب نسحیسیلاودادغبنوجما -

 هیجوت هباشاب نسحاقاخ ا هتتلایا دادغبیتلایاهصبارخوم و ینیدنل والاسرا
 رکو صالختسا یبهرصب رک هسیا لاح هنره ردنرابع ندننای یغیدنلق
 نوجا صالخ ندنسهیاغ قافتا نانلوارکذ كنول هیسور هلبا ناخعرکدنز

 ريخ چنه هسا دوم( اوفموقدنع م وق بئاصم ) هیضقوب هدنتح هیلع تلود
 ییاخانایلس یلسلم ءرصب هنلاوحاكنهرصبو دادغب مم هلک ردشلواتعفتمو
 هدنسبحز وکو رندتفول واهدکدرونک هزارش بولا ناخ قداص قباس لا وئمرب

 یدهدننبنابناریا هلهجوو و فوص وم هلت ورو دشر اتاذ هدلاح یتیدلوا
 تبسانم هناخ یکز اصوصخو تیسنا هلبا ناربا رابک قرهلوا فورعم
 هدکدشا د وفن بسک ناخیک زقباسلا ونمر یدناشعا بسک تیص وصخ و

 ینج هیلواربخرب هب ودنک ند هرصب هلییسح یسلوادض هب ودنک كناخ قداص

 هرصب قرهلوا ندنلسف قعاص هتاکز یهفا نقناب هدلاح یغیدلوا راکشآ
 رادنام"هرزوا كنا طبض ندنرافرطبو ر دتا هیج وت ها ناهلس ینکلسنم
 یەرصب ح ورشم هجور هسیا ناخ قداص یدیشمز زدن وک هبه رص پ هلمقیفرت

 Eas هدک دتا تدوع هناربا هلا هیلخ

 یلسلع,رصب یني رب هدنمان یدنفا نامعناشا نسح هدقدل وا لصا و هدادغب

 هدقدلوا لاح فقاو بولکه بهز وحانا نایلسهلیسلوا شمردن وک ب ودنا
 ر رګ هاشاب نسح یسلروی هیجوت هنسهدهع ودنک كنکللسنمهرصب

 هنسلج هبه رصب كناغا ناعلس یه وج وه رصبهدک دن اهرب احم هله وح و هرصبو

 ه هرصب ندنغردنلوا همدق توادع هدن ران هلبا مات هد هسداراشملوا یضار

 شمامهلآ دعاس باوج ید نداشاب نسحو شلوا عنام ممات هنلوخد

 كنهرصبو رر رح هب هیله تل ود هلی رفترب یتیفیکهلتاقهدهز وح ندنیدلوا
 تافاکءم دنتمدخ نالوا مقاو هنا رایسلاح كنسودنک هدنساننا یسهمصاحت

 .  یدشگازاب ییسلروب هیحوت هنسهدهع كنتلابایصب هرزواقلوا
 سان هده راحت نالوا عقاو هدننب یتربشع لعازخ هلیریشعقفتن» هدلالخوب
 قوقح و اغا نایلس هلا یش قفتنم نک هم رب بولوا لوتقم

am Esجا  



 یناربا تموکحیسودنک ردا سبح ر ارپ هلبراردا رب هم اب و علخ هرکسندک دن
 ۱ ندکد لک لاق هن رکسع ناخ قداص ب ودنا روهظ ناخدارعیلعهدک دلیاطبض

 | | طق هدایز كب هدنجما زاربش هدنسانناهرمصاح وب یدلیاهمصاحیزاریشهرکص
 || ذعفد ناخ قداص هلیرالوا هقاضمو تدش راتفرک یلاهابولک هروهظالف و
 3 رج وا ع طق ال هقشب ندک دا جا رخاهرمشط ندزاریشییلاها یرادتمهناخ كم
 | هرکصندقدلاق روصح هلهجوو یآ زوقط بولوا هدکعا حارخا هناخمشب

 قداصو یدتا لتقیناح قداص هلا من یزا ریشارمج ناخ داریلعتیاهن

 هلن روص وب یدلما روک ینیراردا ر هليا ناخ ځا وبا یغیدل وا شع !سبح كناخ

 رب سسسلاح ج د ناخد ارم ىلع وشل و ینکیدننا هنسیلاها هرصب ناخ قداص

 لادج و كنج قرط فرط بولاق هدشکمشک نب یلاح كنا ریا وردشمل وا تموکح
 كناخ عرکدنز ندنتاف وكهاشردانویدلشاب هکعا روهظ لالتخا هدنوره و

 تدمردق هنسز و وا كناخ مرکب ول وا هرز وا لالتخا ییا ا نارا ردق هن ر وهظ
 یرلت روص لالتخا هن هلبناف و ك ناخ مرکه رکصندکد روکلاحشیاسآ هدنتهوکح
 .هنستردناخدا رم لج هبلاراشءردشتبک هرزوا لاح وتدمر قرهلوا نایام
 || هدکدتا تافو هدنسهنس زکس ناسقطزوب كيبودیا تموکح هدزاریشردق

 | یجدلوا بوک ناخ رفعج نالوا یلغوا كناخ قداص و یثادنرفرانا هنرب
 || ناخ یلعفطل یلغوا هنر هلغلوا لوتقم هرکصذدکدتنا تموکح ردق هنسشب

 || هرکصندناخ مرکه لتر وص و و شقباتموکح هرزوا شکعشک ردق هنس یار هک
 ۱ || عرکی سیو كران و هد هسیا شل وا یراح هدنز تموکح هدناریاردق هنسیکیانوا
 | ندکعا روهظرلناخ هجن مارا لالفتسا هبعادهدفرطره بوبم هت وط بر كناخ

 | ا كناخ مرکه لبص وصخ رد راشم هدا بسک لالفتسا وذ وفن یکی کرک هدنا ربا یشان
 | زارفا ع هدنسیلاوح مجم قارع ناخد انا ندنس هلسف راجاقهرک صذدننافو

 یلاخ ندکعی الا دج و كنج هلیف لخا رک ذلا فلاس كناخعرک قرهل وا لالفتسا

 زویکیا كب یناخیلعفطل رکذلا فلاسنالوا بدن ناناخ همتاخ تباهن بویلوا

 ردشلوا ضرقنم نوت نوت هدنز "هلسلس هدناربا هلکعا لتق هدنک راتشب

 مدقم كنه راجاق تلودنالواناربارایدیامرفنامرفالاح ناخ دجافا وبشا

 || ندناخعرکح ورمشم هجورب هکر در وهشم هلکع د ناخ مداخن بول وا یسهمدقم و
 | رايد هلجلاب مالا ةبقام كرديا لالقتسا بسك هتفر هتفر هلبا روهظ هرکص
 3 | هروکذم عیاقو ردشع اذاحتا تاب هنفالخا وهب ودنک ینارهط هلباطبض یتاربا

E ۱دل دادغب گ  
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 لر هلک ی انف هسان هح نا اتار مت رک ومد وا اروم غلات روا

 لدادغب هدرها لوابولوا ادب راراکض رغو دسفم قوچر .دیلاوح لوا

 هداز ندلا دتعا دحاشاب , نسج نکي ند همزال یس هیفصت و ربیهطت ندرل و

 لامشاوروصقهدن راتازاح بدتر لر هشسداسف هلوعمو هلیساوا محرویلح

 نم هلیدیک هلع رکیدندلحرب قرهلواادی راسو ت

 توقر كحهر ولا هن داد رسا كنهرصب هنهدیلاوح لوا هلن روص وب یدل وآ

 هنص الخ كن هرصب هعف ور نداروهظ هل افرطنم طقف یدمهنل وا راد

 هرکصندکد شلرب هدهرصبررخ لاونمر ناخد ىلع هک هاب وش ردش! وا ببس
 هلیصوصخ بوشود هنسا دوس قلا هنفرصت هضیف ید یئابقو راشع

 راهظا رمان هدک دناتوعد هدایقناو تعاطا یرمات یجس یتریشع قفتنم

 ینأخ نیسح د هابا یسکنف و كم ییا ناخ دمت لع نکا تفآ
 صان هلا هار ارک اع ردق ك نوا یاب بوغا رب هنس هظف اح ه مصد

 شقسا كنا بانتجا نده راح معات هد ما لوا هدکدنا تکرح هن رزوا
 قفتنم هدک دا موڪ هن رزوا هلارورغورک لاک ناخ د لعهد هسا

 لزج هدنناب هل مات بوشود هندیق هظفاح یلایعو دالوا یژنک |كنقلخ

 هربندرب هلیسهدوجوم هوفنامه نیغ وار وبح ه هلباهدلاح یغیدل وایراوس ||
 لوا كنج ردراولنارباهدکد زاس وکم وجه هن رزوایرکسع مح نالک هنس وش راق

 ندنغیدلوا لباق د قات ر وق ندنکو | كنس ولتآ برع بول وا ناشد رپ وم زهنم

 شبزوت وازکلایبولوا لوتیرکاسع هفاکو یردا رب هنادیکیل و ناخدمڅ یلع
 نیسح دم م وق رع ٥ رکصن دن و رد راشم هنآناح ه هرصب هلا رارف یراولتآردق

 زا رش ی ریش یی دت ام ايق هتس فا يصب ا ماسعا کاک
 هب هظفاح ییهرمصب بولک هلا هبلکرک اسع هنن ناخقداص هدقدل و لوص و

 ثعاب هنسلوا رسوم تم هدایز كیكناخ ع رکدنز ثدا وح و هد هسیا شب |لاغتشا
 رفص هکرابق هش وبشا كر هنل هتسح هلبس هشیدناتافام "ییالتتیامت بول وا

 نگرش ودر رنات ا اک اوز رک یحصچ وانواكن ربا

 ندکد لکو د راناق قوچ ر هدنجمازاریش و یدلاقهدنادیمیسهزانجردقنوک چ ,ا
 هنماق م یردب یناخ حتا وا یلغ وا كناخ مرک ردبا هبلغ هب هج ناخ کزهرکص

 رکاشعنالواد وج وم هدهرصبناخ قداصیردار ,تناخعرک, نکلیدلپاداعقا

 تموکحیاجوا یناخ حا وبا تودا هبلغ هناخ کزوسودیک هنار اهلا هينا ربا ۱



 نو ردقوش ۶ ندهیلع تلود فرات مزا ا نيرا نوکو هسزاملوا

 أ نداشاب , نطصءیدرول وا شم تیلست هنسیلاهاهمصب هلءارزوسیکرویلک

 هامتردنوا راچانقرهلوا سو ام ندنراقدم هلا هلي زوسر والو تیلست هسیا
 ےل ت هناخ قداص ییهرصب هلیط مش تینما هن راناح و ضرعهرکصن دهرمضاحت

 تشک بودا بسکقلاتف هدایز ندیکلوا هیقارعلاوحا هلتروص و
 ردشفل وا لتقهدعب و لزعادتااشاب یطص« هدقدل وا یمولعم كن هيلع تل

oLبونل وا هیج ول تراز و هت راب هنسهدهعاغا هل ادبع  

 ثاذکید هنسهدهعاف نسحنالویسدو ونیدرامهرز وا كتا هناعاک او
 | || بولپرویناسحایراتلایاروزرهشو لص ومهدعب ویتایالوکر ک هلترازوۀبتر
 ۳ د ال رک وهق دل رک جد هنسکیاورایدل وار رومأمهنیرز وا مع ید ی دلا

 هت رومآمیاشااشاب نسح ندنغردغل وار وصق زب وجه دتالاس را ند هيلعتل ود فرط

 هلادبع هکن وجهد هسا شمز و هدنفرطناتسد رکی رل مجه رک ر تحب ودار ا دشا

 ربخأت یی ممادافناكن هیلعتل ود هدلالخ و بول وا هرې یبندت ورودش زا شاب
 دنسهناراکضرغ تا الا لرادشدب داسفضعب نالوا شّعا مالا یکمردت |
 راشخا ییتروص یارو تءاطب هدنرفس مچ نالوا یت مذ هصرفقرهنادلا

Te |لصاو هلاخ ع رکیربخ یهازهنا كرلولناربا هدنف  ` 
 یرکسع كناشاب نسح ندنکیدلیا قوس ودرارب هفرط لوا اددح هدقدل 7

 تعنام دسرب هدنرکوا رام هدنزوص و بولوا روبحم هکملکج و ریک
Eكناشاب هللادبع ردراشع ااو ترا بورواییسالا وح ناتسد  

 د یسودنکن کیا 2 یلزع قحا وا یمولعم كن هيلع تلود یتواخرو
 قحالو قباسكنسودنکهدکدنا تافو نزسکمع قوج بواوا حازمات
 یکیایسیلاها و رک اسءدادغبهلبامابق هنسادوسكالیلا و یر ره ندنر لادن

 قلشارغوا هلبسهاغ دادفب بولیدو وا یدادرتسا كنهرصب یرهلوا هقرف
 لصاو هنداعسردیربخ یبدل وا جات كناشاب نسحیتحا یدیشک مزال

 لوصو هدادغب اعیرس قر هنل وا هلاحا هباشاب نسح یغلماقم اةدادغبهدقدل وا
 هنس ودنک یلاع نامرفاب یسلوا لوغشم هللا روهج روما طب رو طیض هلرب
 | كنهوحو دادغب د هدننافو كناشاب هللا دبع افاعتم بونلواراعشاورها

 تاربرحم هاشاب نسح نوجا یسعا تلصاوم هدادغب امر رس هلبقافتا

 راعشا و اهنا هنداعسرد ندنفرط یدنفا یرس«حلسیرظان ودرایکیدلردن وک

 | نسح یتلایا دادغب هدنشب كنل والا میر یس هنس یکی ناسقط نج هلغفلوا

 شم اباغ وغ هليل وص وهدا دغب كنا ثا نسح هدلالخ و و شل روي هيج وت هاشاب

 ده رواو ¥



 هدادغبیدیاراشلوارومأمهنتیعماشاپرماشابیدبعیکک ندمارکناریسرمواشاب |
 یکیدتسا كف الاعاهدن ما یصالفتسا كنهرصب یی رود نک اتا رغد راو و
 هنب رفس جک وبشا هک هوش یدنلوا نالعا یلزعنددادغبكناشاب رعهدلاح

 یرلهاوخد كناشابرعوب درولیصاباغ وغهدنآیفیدنل وا لزع رداشاب رعثعاب

 كناشایرع قرهلوا هتف رف هیلعتلود یالکو هت آ الا نالوا عقاو ندنفرط

 هاشاب نیما هدازلیلطادبع یراتلاناهرصبو دادغب هب راعا بیوصت ییازع

 یغیدنل وا هیج وت هب اشاب نایلسیسیلا ول وکر کرک ذلافلاس یلغو ا یتلاالص ومو

 هرصبو دادغب هدقدلوا لصاو هتداعسرد یربخ ینافوكناشاب نیما هداتنا

 نایصع اشا رع هکدیاش هیجونلاب هباشاب نطصم یخ انبسا هیلاراشمیلابا

 ځد یخ نامرف هغطقر نوجا ییتقهسرول وا قج هیمتبچ نددادغب هدب ودبا

 لوصولابهدادغبر رحت لاونمرب یر اس واشاب نطصمیدیشمل ردن وکه باشاپ نطصم
 تلودوشیدنارودورادنداشاب رعهدن رلک دنا نالعاییرما یلزع هباشاب رع

 )اتما هب یناطلس مما لاح رد هلدسح قل وا ندا رز وها وخ ريخ و قداص ه هيلع

 بوکیدزوک هنساشاو لاوماكنا هيا اشا یطصمیدیشتچ هدا دغب ج راخ

 ییعوطتمرس ردا لتق ییاشاب رع هلا لاتا ءوس یی ةرتس دارا یه دنلا

 هد هسا شمهتسا كمر وییکنر یدلیا نایصعایوکو شل ا لاسراهتداعسرد

 نیغلوا ندارزوردمو رداهب هدلاح یعیدلوا تبا مذ تعارب ڭكناشا رع

 یلاعفنا هدنقحاشاب نطصمو ینسأت مظع ه هیلعتاودیب رودغم هلهجووب

 ییاشاپرج هک بوش ردشلوب ینکیدنا یجداشاب یطصمابب رق قرهلوابجوم
 نالوا هدنلوب ملصءلرولناربا هرکصندکدتا طبض یتسایشا ولاوما هلبالنق

 رکر ارق هطاصم ها 5 وداعا یه رکسع هوقیدننبعقرهنادلا هن راز وس

 هلکع |لاقتتسا هنن رام د| كناشاب رع هقشب ندک دن ااهنا هب هيلع تل ودود یدل وا

 هلادبع یسادضتک كناشاب رعهدلاحوب بوب الشاب هغلغاط هفرطررب یخدرانا
 برات | تیعبت و تقافراک 1غ وج ر اف رکسع دا دغب هدک د کج فرط کا

 قداص هدلاح ینیدل وا برطضم وری هدنطب رو طیضكدادغباشاب یطصم 1

 یطصم اا ناهلس یل سام هرصب هلک شا د دشت یقیس هرصاحمهرصب یجدناح ۱

 یتسیلاوح دادغب هسیا اشاب نطصم یدلشاب هکمردنوک رهمانداب رف هیاشاب

 هیاغا نامل یتکج هیمهدبا دادما هلهجور هیهرصب هلغلوازجاع ندهرادا
 ےک نکل یدبا شهدیا دادما هیهرصب جد اشاپ رع هچرک او شرد
< 



 اب ترش ا هدن ی 1 هلبدصق ماد عا سیا

 و صغ هدنفح ول هسور كتلخ هن نکیار اش وا بدأت ندنفرط

 ندنلحاوس هنوط ندتهج یغیدلوا شلریو تازابتماضب هنتحیمایامر

 هقسشب ندنرک دلیا نکسم ذات هدنبتکلم ءلردبا نطو كرت یار قوچرب
 ول هیسور هداتناو هرزوا قلوا همدقم هنسلوا تسبرس نوتنوت كنيتکلم
 ندنکیدتا فیلکت ینیراماغل وا لزع هلبا هناهبورذع ول رد رب كنب راکب نیتکلم
 كرهشلهداز تدور نیل ودلا نیب هلکلگ نارک كنهن هیلعتل ود یخدتیفک ون

 هبسور ردمن هدنرا هلکسا هيلع تلودو یدلشابهروهظیراهراما فرح هن

 یدنلوا فیقوت سی دنلو ییئافسراخت
 ی را مرک دنز یک ونآرباهدانئاو هن رق هبلع ءان

 موحش ه هیلعتلود كلام ندننناح یلوطانا ناخ رک و ندنناح 7

 ردشمر وتراسج هصباه هن زق قافتاو هتشاو شعا قافتا هرزواكعا

 4 ۱۱۹۳ هنسعباقو

 ¥ نمزناراثداوحو هرصبودادغب عیاقو#

 ناخ قداصیردارب كناخ م رک دن ز هلهج و یغیدنل وا ناب هدنعباق و یس هنس ناسقط

 ن ا نا یسداز م کت دنا السا هب
 هلهجو و یسالبتسایدشقارب هدنس هظفاح هرصب هلیارکسع یرادقم
  ناتلوب یلسلم ءرصب هدک دتا هرصاح یهرصپ ناخ قداص هکر دشلوا

 دادغب لر اولناربا هدهسیا شما دادقسا نداشابرع یسیلا و دا دغبانا نالس
 طب سفلاپ هلبالرت یدادغب نیفلوا سوسح ید یراموجم هنب رزوا

 ندنغب دلوا مزهن جد ه رکسع ةقرفر یکیدردنوک بویم هدیک هندادما

 نوزوا یمیلاو رکب راد نیغلوا شم هتسا رکسع هارب رح ه هيلع تلود

Ters 

 ا ا و لوا كنول دهس ور ن

 . نالواشلک هع وق وهدرفسیانناهّللا ةمکح ورغآتیاخ ه هیمالسا تلمیسع |
 || ذخا ندول هبسور ندنغیدلوا رطحیغلانف كنسهدهاعم هجرانف هلا رلتع زره

 ۱ نادغب و قالفا روم هدهامعم هجرابق و یدبا قم هن وک ندنوک و قاب
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 دن 4 و ی نا ندنرات رومأم ا کو
 هیعطق "ةدارا ندلوناتسا ررح لا ونمرپ اشا ناد ورق دنکع هدان ز تدور

 یدل وا رظّتنم هند ورو

 نامرف هعطقرب دافملا یطق اباطخ هب اشاب ركع رس هبا اشاب ناد ورق ارخۇم

 ندنفرط هبسوز رک هل راذک هنابطاب هب یرغل کما و ۳ کک

 ول هيس ور ویران تماقا هناظقبتم ب ور وقود را هد لحرب هسزاوبع وه و ض رعت
 ضهش و بوبعا ددرت وهشیدنا هبطاق و اعطق هس ر واکه ع وق و تعناغ ندنف رط

 تاناحورولک و هنیلاعلا برت وقو لوح بولب یتغیدل وا ندولوعسوهدهء

 نامرف یرلیا ترشابم هنری و رخت تلح یرافدرا وهلبا لس وت هب یربمغیپ
 یکرگ جد یعوماب رد ددنل وص و كنامرفو دن ود نکل یدنلوا

 ندنهاکشس یسهعلق قحوعوص هن رزوا ا لاح هره یدیشلوا

 فداصت هنساگ ود هس ور هدب رلکد لک هنسبلا وح هفکر ايدا تع زع هم رق هلتک رح

 بو ندنسارو كنوامه یا ود هلا هلماعم هناتسود راول هیس ور بونلوا
 نصح هلیحارخا رکسع هج راختواکه ن رلکو اهغک نواه یا ود یدک

 هع رق ردا هناهبیتلع نوعاط راول هيسور ن ا هدنشلتفت رب رب كحمدا

 تساقا هد ورايا قانوقچ واكنسفیک و هلا ناس یسراقج هلوا هدر زاندنراقدقح

 اشابنادوبقهلب رلتادا ربا ینکج هلک مزالیسغ واهدافا هنب رللارنجنانل و هرزوآ

 مایا كنعسومزوک هدانناو رای دل وا رظتنم هن دور وربخ ندلازجاشاب رکسع رسو
 9 ۱ هلکع ار وهظ هنتر وف نال وار وهشم هلکم د ی ده رق ەن اتسک ب ول وا ن دنس هد ودعم

 ر ناضمر هرغەلا 4 ER قرهلیجا ندنهاکشس دفکن واه یا ود

 E 7 ۰ ۰ یدلوا روبع هکمرک هنا بو هدفبرش
 ¥ نوا یاغود تد وع دن

 یغنیدلوا زادنارکت هدنناعل بونیس نوامه یاغود هرزوا حورمشم لاونم ||

 كنوامه یاغود بودا راذک یععوم کد هکنوح هدفدنل وا اهنا هناعسرد اا

 رومآمهکلک هتداعس ردنو اهیات ودندنکب دلکی فو قغ وا طب ر 4 هاسرت

 لصاو هزاغو هدنسیءهرکب كفش ناضمر بودباتکرح ندب ونیسهلغلوا
 یدلوا لخاد هب هناسر هدیاصمر رخآ و

 یزکد هرف نوتنوتاب وک هدانئاو ندنفیدعشلازوک هننب افسران هبس ور نکل

 یتیتسب مس كم رقزونه و یسقبک بولکی ردن هنداعس رد كنپ رایک یک اطبض



 ییقع رفس
 هلع تلود ن دن

 ییدنا زات
 كنهنرتف هدلالخو

 دنشیا هلهج ور زا
 هدّشاسرفسنکیآ نن

 وللثم یکیدتیا هبل
 هاب الو هاب رحمی

 جن
 مار لیصح كرد

 دم

 یاس تا تلصاو من را

لسارک اس هکمادام و رسزول واش نا وا بیس زس هو عروس
 3 هیسورهبما

 تب سیا ترک هیدوات فوتکتار هدل اموشهنلاتچ هیسورهرزوآ یرانایلعت

 تشک كنسا تود هدزکدهرفو یراتیعجچ وب هد رق كنب رکسع هیسور هسیا
 زک هسیا رد رو هديا توعدرانا یزب رک او زا اضتقا ولردرب یراذکو
 .نک اس هدنسیلاوح و نابوقو نامط رک و كم رف "ییاهالرک كده ی دعس

 | ندهعطقیللاقرق هب هیلعرد كر اشعو لئابقوا هاو هب ریکنجنیطالسردقوب

 3 ,نیلسلآ ماما و داب رفواکتشا ندارکتهاشو ندزسبولک یرارمضح ز وا٥

 مایق هن راصملخ ورازوهدیا دادقسا و هناعتسا ندنرافرط نیدحولا ةفيلخو

 |یتنوا a هلا اغودو رک اسع ندیهاشداب فرط هل.بسح قلوا بجاو

 قوا حالصا هيلع تل ود دوصتم هن نکا هل و ز هرزوا قمراوزب هتشا

 هدرارب اشا نکل وز ژان كنفت و بوط هزکی رکسع كر هلیسهسبالم

 قجهلوا لصاح هسیارولوا عقا و تعنام ندزکی رکسعهد رال عز ءغج هلا وص و

 ۱ نوامه دما دهد هد ول واند هیعالسا كلام هیعامدق مضوهندودحكنلود

 ۱ یر هب وذعم تیعب هلی رفت تفالخ هعماح تهج هصساضتعم فی رش شو

 مش ندزلوخد ةا واسلا لجال هنن راتکلم راعش تنایدراتات نالواررقم

 زک مزاللص
 دف وال پت هنت رق نوک قرف هدنراقدرا و هم : رقرلهدانروت وک ی كوا

 نوح ا قلا وصهدنروص و هلکلر وباوجندنفرط یرارکشع هیس ورود

 ۲۱۱ تهناعزولهیسور ها هاهبو هسناروآ وای لات هتفرط دن رهن كبر
 | خدا وا عین یبرح هدلاح یغیدنلوا رادتبا هفلآوصا ربجو یراکجهدیا
 0 3۳ صح هب داعس رد یتیفیک اشا رک رانسع ممد هلا اشا نادوش ندنغیدل وا م ولعم

 ۱ || هکنوچوریدتاامدتسا یتساردنوکمعاربدافلا یعطقهدبابوب بودیا راعشاو

 ۱ ۱ اشا ناد وقەلنروص و بون روکددزب«هدنننب ځم وب رح هيلع تل ود یالکو

 1 ف رح ندنزو څا ب ون روک ب راح یل ود هيس و راما ید يشغل صخ مم و روم أم

 . قلوا یعزلم یمهوستو مظنت كنعازت معرف هجزسبرح ن دنکیدقسا
 . هدهسلا شعا نیبعت ىلا رج مان فوحامور هبهلاکم هلن اسان ناد وک هل ءلسح

 _ || تلودفرطب ونعا تعارف ندارجا یتیرلمام هلقلراکه سسد راول هيس ور

 كناشاب نادوبق رک ندنفیدم هلوا نک ااو بن كس 2 جد ندهلج

 هک درکو #
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 یتسکع هعفدوب نکیشنا قب وشت هرفس یب هیلعتل ودامدقم كنول هسنارفاما
 هلرا هیسوروربندندمرب کیدا ینبماکو  یسعشلاج هنیبلاتاذ فلات هبا راطخا
 و هسارف یتالاومو داما "هزاربش نال وا کیسو طو ص هد مناي هزلکنا

 هلص وصخ وندنغددل وا هدعمارا بسر كجد اح و لح ینو ب ويم هکج

 رفس هدننا ول هزلکنآ هلاول هسنارف یالوط ندنس هلثسماق ا هداناو

 ی رجب هنهلع ودنک كن ولهسور هسا زاوا ج: ول هساارف یبم هنعوفو ۱

 هلتمدخ ضرع ه هیسور ندنفیدنلو هدنلما قلوا نما ندنس هشتدنا ییا

 یسیط مكن هن زق هلغل وا ندنم ام | یتتصم كاشل ود هذا رف كمرتس وک هلیج رپ

 ابسورپ و هک هدانئا وب یدشل وا ناسرد نماد هنعفد كن رفس ولناغع نابلوا

 ها ید هد راف رطل وا دلرهلک هعوقو لادح و كنح یجد هد یرلتل ود

 كجهدیا هلخادم هنس هلم رف كن رتلودا وروا ندنکیدت اروهظ هبرج

 هلاما هن راتمتصم یدنک ېب ولهیسور یسپ رب ره هقشب ندنفیدلوا یراتقو |
 یدرازتساییسلاق هدازآكن هیس ورهد وت ندلابتیعازن عرقنوجمآ كیرمثتو |

 نالوا هلا هيلع تلودو هنلوصا كنهيسور د كنغلقشیراق اب وروا هتشا

 اد رنو لم لک هوس وام
 هرزوالاحو كر هبم هر ورارقوهصتر هب هلئس و هيلع تل ود یالکولصاحلاو

 یلامتدللادمخح بولواهدنراظتا اوهقفاومهدنک وا شاطکش ابا ا
 كناغن ود ولم هليا تام ورکاسع هلکمسا فلاح جدا وهز واټه ندنوک ق رق
 ردشر و تربح ر هج هعشب هسکر ه ی د یل اق دن راظتااوهتدمردق و

 شک هت داعسرد هدانناوب اقافتا ندنس اظع كنسلاها هرونم هندم هبلع ءان

 یه قلا تونل وا توعد هن وابهیارسیدنفا بیطلا و ایراخدنفاح نالوا
 ترشابم هتءارف فیرش ؛یراخح هدنس هطوا هشرش فرخ هل راقبفر رفن
 هدنءا رفیاننا ی رات مط ح ناخ دیم ادہع هروک هنغیدنلوا تیاور یدلردتا

 لردیاادها هشرمش تاولص هب یوس حوتفرب جور بودا مایف هعاقسا هاکهاک

 هرم رثا ندلوا فصن فیرش "یراخت زونه شعا ربا اعد هتح بانج

 هدوصتم بوص نوامشیاع ود بوسا راکزور قفاوم هرزواقلوآ هوب
 رکسعرس بورا و هب ونيس هلا نویامه یامتود اشابنادوبق یدلیا تکرح
 یجندرد نوا كبجر جد ندیونیس هدکلرب هرکصتدک دا تاقالم هلا اشاب

 مرف هدنفرظ نوکر هلا اوه قفاومو تکرح ینوک یحندب یمرکی كزومتو
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 ی را زا یخ ض ةت هرک اذمدا ومضعب ردا باتا و ین راما

 TS رايدر وک بسانم
 0 قرنا وآدیصوت و ةه هلهج لوا ځد هتسکیا هیلعءات
 هم اننصخر هعطق رر هلئروصرر كن همان دهع ن الوط للا روتسد

 یدنل وا اطعا
 هدددرت عقوم هلو ارخ ومنکشمریک هل و برحب "هدامایغاسامدقم هبلعتلود

 ی الوط ندنس هلئسم هل هدنرفس یکيا اس هکندنا یا ندنو یسلاق

 ندا بیغر وقد وشت هه راح یی هبلعتلود هلا هظحالم یهنآتارضم

 رهوراطخ | یتسکع هلیس هطسا و یسیچلیا قم هدلوبناتسا هعفدوب ول هسفارف
 لودبودا راعتیبیس هنعفد كن هعزانموهب رانوسل وا هسبارولوا لصن

 یی هیلع تلود هلا جج رت یفرطرب یربرههب قیص قیص ید یرایچلیا هراس
 لاحر هيلع تلود ندنرلکدت ا ببغرت هر وص نالوا قفا وم هن راض رغودنک

 ك هبلع تلود یدمهل 7 وجد یعطقباوجرب معنود والم یعیدم هنل وا

 لرهشلر هدع رفاه دناقر بول واتراسح یداهراول هبسوریهابنشا وددرتوب

 دا هدنا ع رق یراکذن ااعدا ییکلتسپسسهدلاح رهاظ ورارصاهد را وعد

 رايد ارادتا هبلغت و رکحت یلوضف هلسهطسا و یرارادفرط

 روما كنول هبسور هدنلىقع رفس هلهح و یمددنل وا نام هد هم دعم هجرکاو

 یدک م هلهح ور یعوق وب رح ج دکن هن زق ندنغیدل وا شوشمیسهیلخ اد

 هلا تاششت وریادنولرد جد ندقفرطر بودا تردابم هب هب رفس تاکرادن

 كج هاب هلوا ففا و هنسهلبح و لاح كن ول هيس ور هدنګاالکو تقول واهداف هج

 یسارفس هراس لودو ندنفیدلوا قافتا الکو لانیب هل هسل وا بورلوا تاذرب

 | دنتکلعدلبا اعایرفسیسچلیا هیس ور هداننا و تح یدلکمزال قلاقهدددرت

 | زی وحت یسقنک ندنفرط هیلعتل ودیالکو هدکدتاهدافا نک هدا تدوع

 أ یرلکدتا لادتو بلج ه یکی ندیکی هلبارل دبعوودع و نوکان وکو هلي وق

 | | ك رەبمۇسوك ددر تروص الصاو كرها والب یتسارو قحجنا یدیالکد

کل یدروشلاچ هبارجا ییکیدلبد با تعنص و هلیح لر دا عفد و عنم یب هب راع
 | ن

 | هلبا میر قرطر هنسک ندنراکدلک هديا اقلاتروص ررب ررحهجور ید
 زاید |هدافتسا قوح كراول هیسور ندرللاحو ید نم ها تبل سم هن رزوا

TT EU? 



6 

 | سکر ج وراعشتنایدراتات فا وطو ولباغو و هب رم ج نطالسنالوانطو

 نسح د رلف رطل وا هلا مادقا هن رتل اسا و فیطلت هبت اکمل اب لا یرلکب هژایا و

 نامرف ین اتکرحیرغوط هن رز وا عرق هسیا رد |باج ا و تمه هنس هظفاحم

 یسلاو مورض را یدلروس هيج و هنسهدهع كرد د ی لابا مور را

 یآجوا یکیا ندو و یدنلفنسعت هنس هظفاحم صرافی دان

 هلکش تافوهداننا و اشاب لیلخ نال وایسیلا ورکبراید ندنفلا دک لوق مدقم

 سدق بونل وا هیجوت هباشاپ دجایزاغیفصتم فی مشسدقیلایا رکبراید
 یدلروی هلاحا هناشاب دم هکاز ظع حال اربمااقاخ ا هنتلبا ماش یتا س فر رش

 چ ورح هزکدهرق كنو امهیا ود ۳

 ترح هنلع تل ودهدننک هناما هنسیلاهار رقه رز وا یعبدنل وا ناب مدعمندن وب ۱

 ندقد ر و نویعت رکسع رسهبارکسع ولنیلک هندناج لیع امار دبا ےچج ر یف رط ||
 عرق هلبارکسع كی قرف اشاب یلع جاح لصع كيناح جد ارم هقشب ||

 نسحیزاغابرد نادوبقهلبانئافس زواج"ندقرفو شغل وا نیعت نرگس

 ۱ یدیشفل وب هدنکر ادن كفیک هبناجلوا یخ داشاب

 ندهناسر نوامهیاع ود هدنکا رح الاعیر هکهدنل ولح راهبل وا هيلع ءا

 هدنکو ا شاطکتشب ۱ راظتا هاوه قفاوم هرزوا كيك هزکد هرق بوعیج

 هيلع تلودیالک و بوشیکد اوه هج هقشل وب نکل یدلوا تماقا زا دنارکنا

 هع رفل نمرکسعمزر راول هیسورهکن وچ ورابدل و نعهرب دسک ه دن راز وکی رح
 اعدا و د ردن وا قمر دشلا یراتات هن ریبعت تیتسبرس نالوا عازن "«دامیلوخ د
 ۱ شلردن وک هفرطل وا واتس مسود ەچ دفا بود اتمذ هب رت نددهع ضقن هلا

 ندنراقدلوا شغ ادب ات برا وعد و ځد هلض رعت مدع هن و امه یا ود نالوا
 ب ورک هم رقهب یرغ وطندب رغ وطرک اسع كج ەل رد وک نده لغ تل ودفرطرکآ

 هلا لیقر الاح هقشب ندنغج هل وا لاما یسلاهارا دیش اترشابمهب 4 راح ةعفد

 هد صا لواود رولوا شعا ضقن هیلع تل ود یەخاضم ما نالوا طو رم

 هاکتماقا واسرع لحن هن رل ودنکه دنفارطا معرقاشاب نادویقهلبرکسعرمس عرق |

 ا ربمآ تصمم هنلاریح دیس ورنال واهدف رطل واهرکصف دن راک دت اذاحا

 ضهو تمه و یس هن رال ر اقبح ندع رفكن چ ەيسورەراعالب قرهزاب

 تکرح هدنروض كج هیمریدتا دانسا هب هینس تنطاس فرط ینتم# دهع
7-5 < 2 
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 3 ۱ هلال د 2 یسهصک رازاب یعزوتطنواكناضمر رهش
  تعاس ههک هیظعا ردص یربخ ینافو بودا لاقتنا هترخنآراد هک لوا
 رول روتک هنعماح یراصنا بوباابا یشعتیمادرف یدل وا لصا وهدچوا
 ۲ | یلوطاناندنفیدل وا وفعم هباراذتعا هکلک لصالایفیدنفامالسالاشهکنوچ
 | راوج هرکص ن دقدنلوا ادا یتالص هلیتماما یدنفا لوا ماما یرکسعیضاق
 یدنلوا نفد هددلاخ ترضح

 ۱ یبرکب ثالا و شی دیرلهدا زهشماب دجا ناطلس كن , رلترمضح ناخ دی ادبع

 | ندهناهاش فرط نوجسان هسردموه رب هجدقا بوداتاف وین وکی دب

 نوامه هناخلیبس هدنس هص رعاشاب ناقعنالوا شغل وا اشا هب هسک للازو

 ۱ ردشف وانفد هنساذح

 | كنب راترضح ینا ناخ نطصم ناطلس هدنلالخ یرلح رات نوا زو كب
 || یغبدلواز واصمیناسکس نس كناطلس هیفص نالوا شع ا دل وت هد هن ردا ندنېلص

 ۱ هاکشاتافوهدنرورمنوکز کس ید بول وا جامان هلبا لزاون یلتدش رب هدلاح
 ردشفل وا نفد هدنس ه ربظح نرش عماح كن رتضح ناخناعلسناطلس

 || ناطاسو د ناطلس و ریبک فبف وصايا ندنسامن كفق و یعیدل وا شا بیرت

 || لصفوؤئاظو یوک امدو هیظعووهیسرد هن رلعماجناطلس هدلا وود زا
 || ندکدنا نیعت هرص هرزوا قفل والاسرالاسبلاس هنیف رش نیمرحندنفقو
 ۱ وب ارجاذیذل ءام هلیسان هعسج اددح هدنرفرط یس هلحاشاب نطل هقشب

 هعساو ةجر اهیلع هللا ةجر

 | هک ەراستاهبجوتویهیج وت ترازو بتر ەكبدادقم $

 1 هلیس هلیس ویماقبا وهظفاحت كنارکنیهاشراول هيس ورهرزوایتیدل وا نایهد وراقو
 1 تل ودتبد وبع یم دق هدرافرطل وا هرکصندکدت |لاخ دا رکسع هنن ورد رق

 | هنفرط ودنکه لا رییغت ینب راجا نمكماوقا نالوا شاک هدیاراعقا هلا هيلع

 || هدنصوصخ یعفد كنارضمو هلیص السا كم رقندنغیدل واهدکمیابلج

 | عرق هداتناوبهدلاح یغیدل وا ندتصم باجاقفل وا ٹبشتهریب دتولردره
 | یلغوا ینبمهنساقلانالوا عقاو كناشابیلع یاحرب ز و نالوا عرق رس

 | رخ الا عیر هرزوا قفل وبهدنسهظفاح یسهعلققجوغوص كىدادقمدم

 || هیجوملابیلابا سا ویسهلرازو یالا و هبنراددح هنسهدهع نوک یصشبنوا
 | دنرافرطنامط ونابوقبودیا راذکه غج وغ وص كر دبا تکرح هلبیآر كنب ردپ

 متوطن 



 هه وت قلی اش هسه دهع اشا 7 هلا لا ارم زو ۸۰

يج یحن وا كفش مشناضم ره رکصخدقدل وا نيشن هناتسآ
 نانلواراتخ| یوکس 

 اشا دامادو یساعا رازف ندنفرط یراترضح ناطلس هاش: دک وش تفز 1
 هکهدنرورهتدمرب و یدنلوا حاکن دقع هلن راتلاکو ینادنک وق ن هنر |

 نالواراوسیالاقر هنلوا سرت ى الاس ورغى رک هبنشهبیصسنواتااوش
 لاحر هلممابو مالعا یالعو ماضفیالکو راسو مالسالا خشو مظعاردص ۱

 یثاب یوبقو یرلنلوا بصنم بحاص كنوبامه ناویدناکجاوخو رابک و
 هناخ هبح هلا الاو یالاتولا ندن وامه مرح ید رلتمضح ناطلسهاش رلاغا ۱

 هدن را وج ىغان وفهدا ز هلافحندنک وای ارسناطلس هغ اص ندنآو هنل و نآ و د

 ةولص یرلتمضح ناخ دیممادبع یسادرفرایدروتک هب یناطلسیارسسعقا و
 هاش داماد فب شا ییارس كن رات مضح ناطاسهاش اد الادعب ی هعج 404

 صاوخ ځد ندنفرطاشاب داماد راید ر وب ناسحا و سابل الر وک ر وچ“ و لکی لوب

 تاذ سصعلا دعا و یدنل وا ادها تعاس ردو ىلا قرف هب هب اهاش مادخ 1 ۱

 اشایداماد نیزسکمکع قوج یسرایدرویتدوع هنویامشیارسبول وا |
 یبلاباهقر نالوای محرم هرزواقل وا ندب رات ۱ هناهاش تاهح و د دح هدنفح زا

 ر زو یعو شاب ردن لابا هقرنالوا لحم هلغغلوا لی وع هنخاصسنیدآ
 تزع دقبسا ردص یسبلا و صماشاسیاصسلب ایا وهاشاپ نسح دیس 1

 اقا ترازو یجدكناشاب لړ یلەدنرادقباس ردصو شل وا دو هاش

 ردشغلف دعت یظفاح یتح هنا ۳

 تا الا بسح لندن وا نسح نال وا یرادزنفد لوا س و رند هنس یکیا ۱۳

 ف اوا كفب رش ناضمر ندنفیدلوا یهاشداب ملم یلزع

 حاطا دیسلا نالوا راعشت رهس دان راهم هج هبلام روما هن رب تونل والزع ۱ 1

 یدنل وا بصذ یدنفا نط صم

 # تابفو صعب #

 افرا ندافستنا تلع یرترضح ناظلس هلساصنامزهاشداب همش 8

 ليم ذکعا اوه ندب هلا لقت هناسسلحاسیهدب وباهدنراسفن لکا زهلوا

 یر یونس ی جت ا
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 | نیا هیلیا نراقم هقیفوت هدلاحره یزکیروما یرلتضح یلاعتقح
 | نسح ندنسودنک سکره اسابق هنسهشاس لاوحا كناشاب دمع هبلا راشم

 | ید كنو ییالوطندرلببس ضعب ندا باح | ینتیقف وم م دع كنا هلهج ویتیدنل وا

 | یدارطاخ دراو یغج هيم هقیچندنتل|ترادص ٌهيسج ب وطخ ه)رایغلقآزوب

 | هباشاپ دجع 2 هیم قباسردص كندنفاقما نالوا یسیص وتکم یلامردص

 ِ یدنا 3 دع یسهیخ قاب ناف ردص ی و هداز سا یطصم

 ۱ یدلوا یجب وتکم
 3 0 كن و اھ یاغت ود نالوا شل راقبحهزک دهرق لن.دنفا نطصمییمماهماعهناسر

 ۱ هعوق و هدنسهراس تاص وصخ كنه هام ةناسر و هدن ریه و مزا ول لاکا

 ۱ مریم ین ها تاقاکم قرهلوا لوبقن رقهدهناهاشدرت یتمدخنسح نالک

 ۲ ۱ ناس 9 هبح وتلاب یتلادخنک مظعا ردص هنسهدهع هرک ون هلغل وا اهاش

 E یدنل وا بصذ ییا همام ةناسرت هلتروص شيا یدنفا یضیفنایلس

طصمیراب رهشنیبا وب یادت تب درهص هتراز و ۷
 0 3 « تاهیجوتضمب وافا ی 

 : كناغا نطصم دیسلا یردارپ یراب رهش رادحس یسادضتک رایج وہق زاکنخ
 | هجوت هدنتح هلبسح قلوا یسهشاس تمدخ ه هناهاشیابک اخلصالای

 | | نیزسکمکقوحهدن رقدل وا تنطاس ر رس سلاح یشانن دل وا لاک رب یهاشداب
 ۱ رایج وو بودا ناسحا قلشاب ی. وبق ه دود و ینلروشحمس هصاخ ه ودنک

 ها ی هنفشیرهناهاش ترهاصمیجد هرکو یدیشعایسادنتکا

 0 ۰ ناطاس هاش نالوا جاودزا ناوا * ه دیس ر و

 | یاغا ینوک هبنشراهج یحدردیمرکی كف رش نابعش ندنرافدروب د زمان
 ۱ سابلا ییعاختراز رو  یالاو هم ره)تلابا هقرادت هد فصار وضح هلا راشم

 هنر ویدلر دیک لر وکر وع و لکی لو چ د نوح ا هينس تی رهص هر صز دقدنل وا

 1 محطمبول وایرابرهش نبا و یاد اغا لس حاط ا نالوا ینبما د ماع ج م

 | یدنلوا هیجوت هب یدنفا ےهاربایلرهشیکینال وا تیما محبطعاتناسی دیتناما

a 
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 + اغاد نایرهکییاغا ترادص و شا دم ظعارزولم 1

 قلراذکر اکو سانشهقیقد مدقاندنترادص كناشاپ دم یل هدن راد ظعاردص
 هنغل ادضتک ظعا ردص ةعفد ندنفلیشابیوبق ی امهاکر د ینبم هن راھتشا هلبا
 نالوا لومآمندودنک هکو بلاح یدیشل ونک ترادص مان زسکمک قوچو
 : كس رادهنزخ ندا تافومدعمز وردنج هعشب ندنه دم هلو | قف وم هتمدخ نسح

 | ریغت یهناهاش هجوت ندنسودنک هلساقلا كنا یرهلوا هتش ا زوم

 كف رش نابعش ندنغیدل وا هتفایع و و هيض رمان تاکرح ضعب كح هدا لی وکو

 یرچکپ هنب رب قرهلوا رومآم اقا هدهطا هجزو هلبا لزع ینوکی حنزکس
 یعیدنلو دهن اوب و رهتسم هلتاردو تماشا ورث دهن وا تولوا یسافا

 لم یا در نالوا رهاظ قیقفومو ولس نسح هد هيلع تلود تام دح

 یدلروتک ه رادص

 نعصتم ییلزع باسا ڭناشاب دع یلهدن رادنو اه طخ نالوا رداص ر اداکو

 یدنل واح ردهلحم و یتروص ندنغیدلوا

 ڍ نوابه طخ تروص #
 | قداس ردص كفلس نساشاب دم مقلطم لیکوو لالتتسالابظعاریزو هکنس
 ۱ یداب هن رخ أت كم هل ت تلود دم روما یت ءاطب وتواخروعمط كنا اب ادع

 | توشر ذخا هرلهدام نایلوا یراهفیظ وقاقلعتم وابرق| ضعب ویراد هنبزځو
 كنسو بودا باعا رع ندنغددمەلوأ ققومەروما “هراداهلاهلخادمو

 | هعفد یکیا یربغ ندنغیدل وا منویامه ع ومس كتیص نسح هدرضح و رفس
 |.دعنودع راوطا قفاوم هع واه یاضر نده رقلاذا یک ۰ ۲

 | لاق هللا انب ندلجا یفندلوا مهناکيلم مول مد
 هناکرح قفاوم هن وناقو ع رشو ولریخ همهرلع تلودو نیدیندهرکص) زدن وب
 تلاکوو باتا ینس ةدنافواو نیغلوا مهناهاش ظوحم زککجهدبا یعس
 ارزوو *لرلهرمثط و كن رکسعریغ ویرکسع نس ع هر وک بودیازات لبا ارك
 | كنایارب و اباعر نالوا هللا ةناما ءان هنغیدل وا كفوقو هن رالاح كلود لاجرو

 هنمادتساو لاعا هروک هنقاقحساو دادعتسا كسکرهو هنب رالاظم عفد
 هناسرتو هناخ وطو هناخهبج تام نالوا ندروما مظعا صوصنایع

 ندنتابیترت رفس كرک و هناتسا رکو هنیرامی وهنمزا ول لیمکت كرا هنا ورابو
 ها هربخذ و تامه ورکس ع كتادح رسو هنیراراخدا وعجل راد ااا

 | تقدەني راي نت كني رار کسعاتشمو كنیراودرا عرفو لیععا و هنی رماکعسا



REE 
 ناسقطو بودیا هدارا یتسایحا واشنا فیرش عماجر هدنرب یسهطوا هفب .

 یدیشفلق ساس | عضوی وکه نشب یحندرد یمرکی كنب رفص یس هنس رب اشیو 
 ر وکذ مهام هلغل وا مانخ نسح نی رق ینوک هنشراهج یشب كفش بجر
 یهعج ةولص مسرالب یهاشنهش ترضح تاذ ینوک هعج یحترب یهرکی
 یعماج ناطلس هعبار ناهجهاش "هدلا و نیزادعب بودا ادا هدروک ذم عماج
 | ریدروم نامرف یی وا داب هلیمات
 یدلیوس) رد رات یغیدل وا شع |مظن كن دنفایرونا خ روم هنماتخلر وک ذم عماح

 »هاک مدصس ناخ دیتا دع عماح اح یدلوا * یرونا مدتشیا نکراتراوز

 هم

4 

 وچ یدنفا كب فگار لیعاعساب مصم تلابا اب ترازو ةر هيجوت

 مهد یشل و كرییدن هتسجخ ر زور هدهرهاق ریصم لاحو تقو یاضتسر

 نالوارومام هتماقا هدنس هطا سرق هل | ل زعندتسایر مدقاندن و و هنغیدل وا

 راد لديارود یهبناودبصانمورندننسرغص یدنفا ك فا رلمعاعما

 شلو امنو وشن هلا روهج حاصءریدن و روما هرادا هدنکا ۳ ۷ سا حاصم

 فیطلت و بیبطت هلبا بلج و لقن هنسهطازقاس ندهروک ذم "هربزج هوا ین
 هلن راز ویالا و بنر هنسهدهع ین وک یصشب كفش نابعش هرکصندقدلروی
 نیسردمیرلمرکممودنم یتعلخ ندیااضتةابونلوا هبجوت یتلایا هرهاقصم
 یدنلوا سابلاةلاک و هبیدنفا كب تعصع ندمارک

 ٭ هع
 ۵ لی دم تدم بولوا ندماظعر ودص افا هدیاخیلسر ود هبلایموم "یدنفا

 قیاتح هاکرد هدزقف ویکر ددنفا ل تعصع نانلو هدهرواشمو هلاکم سلاح

 لوب لا كلام ىس هنا هعلاطم وهات وفاطم كفراعم باصصا ةفاک یهانتکا
 ع ةمالعو ققحریبخ رخ یدنفراعمو لئاضف هكلذف نالوا یسهناضنک

 ندنفیدلوا هدقفلوا سابتقا مجد هنانحتک لو را ا فلأتوبشا و
 فیاص رو ز هبا راتفا لاکیفاص وا كنا څن فراعمنادناخ و هک دلکی سه رص

 افلا هحدمیف تقلا + ةرخت* لصفلل هناب ىف ناکول ج هعطق ۶ رونلق راکذت

 < لزع 2
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 روا هات اع ۲ ادع کات ریل نا ) 2 1ا
 مور ردصهدنلاس یتلاناسکسو یرکسعیضاق یلوطاناهدنش رات یک ا نایسکس ||

 یرادقم نوک ج وا یمرکی هنس یکیا بول وا مالسالا جش هدنلا وشزاوفط ناننکسو
 نالوا لصتم هدانآ طاشو لوزعم هلببسح جا نم فارحا هرکصز دنتعشم

 لح ناذیتسالاب هدننصا وهلیدبت نکیا لوغشم هلا تا وا دمهدنس هنا جاس
 بودیا لقن هنسیلاب یلغوانوکرب«نالوایسهناخطحاس ودنکلصا ندموق ره ||
 یلالج مسا بودا اکتاهردنهدنساتنا ادا یکم تالصهدنرورم زوردنچ ۱

 یدلوا ناوضر هضورلصاو یاورحورثرداناسل روز

 هدازاشاب نسح تافو 9

 موح س نالوا لغشم هلیا بتک هعلاطمو لصفتم ندنفلیضاق لویناتسا

 نوردمدقیآیکیارب یدنفا دیعس دم دیس هداز اشا نسح مظعا ردص "
 سیو وهدنراصحیلبا مور هلفوخ نداب وندناروهظهدلوبناتسا

 ید نداروا هلکعا روهظ هدنعابنا ضعب هروکذم تلع هدکدتا رارف

 هنعندقروق مالا ةبقام یدشعا راذک هن زفروک یی اهب عفاو هدنس وش راق

 یدابا تافو ان وعطم وک یا نوا رو نه هام توارعوا

 نالوا یظعاردص ندنفلاغا یرچکی هدنراخم ران یدب قرق هیلاراشمیافوتم
 یساغا ى ىد هدو وللا لردیادلوت ندنبلص اشابنسحدیس

 بولوا مظعا ردص یردپ نکل یدیشفلف ماکب هلتءاعز هدماکنه یغنبدلوا
 هدنس هنس قلا یا ندنشدل وا كلاس هم ولع لضخ قب رط ید یسدنک

 هدنطسا وا یسهنس نا یسالم هطلغ هدنسهنس ترد شع و ر

 و اش 2 یسالم هرونم ةندمهدشب ناسکس و یسضاقهرهاق صم

 تایح؛هلاسررنخ هدانناوب ررحم هجورب لزعلادعب بول وا یسیضاقلوبناتسا
 نفد ه دنس هورص كچ نال وا یسهدرک انب هدنسلا وح وص وک بودیا
 لزوکر هدنتروصریسفتلاراز هروسو یسهلاسررب راد هلیلهت ٌهلکیدنلوا

 یسهدرک ف لات كنىد فا لیعاع"ا یوسنلکندهرظانمبادآنف ردراو یسهلاقم
 ردشمزاب حرشرب هناقعح دن رزوا نتم نالوا

 4 ناطلس هدلا و مان فر رش عءاح ماتخ ۴

 قلوا هنمانناطلس هعبار یر همزبحم هموح مهدلا ویراتمضح مانا هاشدان

 هقرخ كنبارس یکب رلکب عقاو هدر هنابم وک لکنج هلبا زرواتسا هرزوا
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 اد والام لرهدا نابزدروهدرارب یکیدلک ت سار ینغیدلوا یب .ولطمولتسلک |

 هدنراظتاتافاکم هل ندنسهقاس تفادص و تمدخ نالوا شلوبعوقو ||

 دبحوت قلشاب جهبح هدانا و هنس هدهعاغا یلعهداز یسافا ناکرتناذلو

 تس نکیارولکمزال یسیا تقادصو تمدخ هروک هنشاس یامدا هلغغلوا |
 یلک. ال وطند ریظع تابف و نالک دعوقو ندای ورثأت هد لالخ هرضاح

 یبهبجهداننایغیدنل وا طبض رللولحمولتیلک ندقاحوا ره هاغلوا فلت سوفن |

 تخورف هلیادیزب نمعی ندنفرط هيلا یموم یاغفا ینالولح رنک !كنعاح وا

 حقا و جد یس هيض مان را وطا ضعب هتشبندقدل وا عباش سانلانیب یغیدنلوا
 یوبق لامه اکر د هن ر بونل والزع ینوکیصتلا نوا لرو نمهامندنهیدل وا

 هرکص تدمزارب یدنلوا نبعتو بصن یثاب جهبجافا ناهس ندنرایش اب

 لوانزسکمک قوج نکل بولوارومآمهنسودرا لیعاعسااغایلع هيلا یم وم

 یلولح بب رق هب ها كب هدقدنلوا نقرتندناناک هد رج یتایحدبق هدفرط
 صیصخدن دهاحم یارتفكناذرب هلب و نایک نداقدصا وندرابک هکتار وهظ

 ردشلوا بجعل *یدابیلنتو عمط هبنرموب ههرابناننالوا شفق

  9یدنفادعسادحم قباسمالسالاعبش تافو ٩6

 رییدت هليا لزع ندنیشم ررح هجورپ یدنفادعسا دمع قباس مالسالا جس
 ضعبیغیدل وا لاحهرز وا نفیاضتقم یصالخ قحا بول وا لوغشم هلا وادم
 یججوا كبجر عقاولا ف یدیشغلوا رابخا ندنفرط ابطا قاذح

 یدلیاتافوینوک

 ٭ هجرت
 مالسالا میش ینوتم هدنلالخ یس هنس زوقط نوازو كی هبلاراشم یانالوم

 س ردم ات تا تا یسهنسجب وا قرق ودل وت« ندنبلص كن دنفا فاص و هل ادبع

 هل رد هدنل اللخ نکس شقلاو شلوا یسالم هطلع هدنس هنسترد شقلاو

 نالوا لخ كن ردن ق الطالا دعب ردنا تعاقأ تدمر هد هس ور ايفنمر ار

 هرکصندقدلا یس هباب هکمیتح بول و ااف ج ماهس ةن اشن ندنف رط یدنفا یضت رم
 ما هیلاراشم نکل یدیشغل وا فیقوت هدنسهباب لوبناتسایرادقم هنس ر نوا

 روتفالصا ندنفیدل وا تاذر بانصلام وزاسب زیا ورفرس هب هسیک نوچ اایند
 نکو قم ەدنس ناخ هدلاج یعیدل وا هداداض ر هب هبل زا تعسق ردم قوتا

 9« یدلوا #
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 نانلوپ هدنتین كنار ارفخد» دلاح یرلکدتک دوخایو راایتساكقبک هرفس
 راس وب قرهراقیچل التخا هدنجمتکلعبولوا را هسیک زسنیج هنر

 یاغا تیاهن بویم هنلا یکوا كل التخا هرکصندن رلکدتا هیلحت یني رلایبس

 یراقا و ناوخاكمدآرب یغیدلوا شنا لتق ورلیدصاب یتغان وق كهيلا یوم
 یدل والوتتم جد ودنکهدنلا

 هک ناطلس اسا تدالو

 ناخ دیملادبعنامزراب رهش ینوک هبنشجمب یجنرب یمرکی كنهرخ الایداجج
 بولوا دوهش یارآ دهم رتخاهریک ابتخدرب ندنکاپ بلصكن راترضح
 یدنلق تردابم هنکلنشبوط بقعرد و یدنل وا هیعست ناطلساعما

 ٭ یرخاتاهیجوت ضهبومالسالا ی ب صن ءلزع
 دام هتخشمماتمقر هلوا حازلا ف رخه یدنفادعسا نالوا مالسالا میش

 ین وکی خشب یم رکی كموق مهام هلغل وازح اعندهرادایطاصورومانالوا

 هس رسا هدنسیغنف ره ندنغان وفو هناحاس لصتم هدابا طاشن با لزع

 یرکسعیضاق یلیامور لعفلابهنب رب و یدلوا راتحشو صخ رم هكا تماقا
 تڪ ماتم شڪ قنور یدنفا فر رش دمع هداز یدنفا دعسا نالوا

 هلل | ءاطع هداز یرد جد یکل رکسعیضاق یلیامور نالوا لح بولوا

 هداز قج الم نانلو "یهتم هنکل رکسعیضاق یلیامور هیجوتلاب هپ یدنفا
 دنس و هرکصنوکی کیا ر ویدنل واناسحا یسهاب یلیا مور هیدنفا قضا

 یسهظفاحند و و هب شاید ادحسقبساردص نالوا یظفاحنید و یتلابا

 یدنلف هیجوت هباشاب یلعرب ز ویناتسخاطیسیلا و هنسو هلی روص شیاح ید
 ندنغیدنلوب زسنعم قرلوا عقاو هد ریچ ریچ یغانوق كنب دنفا مالسالا جش
 لیهست هلبسح قل وا ت رسم هدنص وصخ كلک بودیک هخاصم بابرا
 اقافتا نکیا هدنروصت كیا لقن هلع ر بیرق هب صا باب نوچ ادابعحلاصم

 بقع رد هلکع | تاف وات وعطمیج دیدنفا دعسادمشیرام ودخ كج وکه داناو

 زوردنج بوروب لقنهنسهناح كعاخ تنطف هروهشم هرعاشیرلهریشم*

 اشابیلع نکی عقا و هدنلاصتا یعماج اشاب هجاوخ هدنسانلا تماقا هداروا

 هرکصن دقدنل وا شرفندبریم بناح یسهطوا جوا هلکعاراجتسا یغانوق |
 ۱ ردشع الفن هاروا ینوکی ج رکی رود نعام
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 اوا ET EE هلکمن وسیلابقا عع“ هرکو ب بوزاب رانرب

 هداز ییابح نالوا مس هدنس هنا تولوا ندن رلل و زعم لوماتساو ردا

 لا هشیدناوند رویلوا یلوطانا ردص ندنرا هن رمه ضعب ۍدنفا دیعس د
 .ییفحهبل واچ یئیشر یزاینهدکدتا لاح هدافا هب یدنفا مالسالا جس ق رەلوا

 یایک اخهدنعماح هيف وص اا ینوک هعج قرهلوا داتعم قالخ هلکعا مزج

 ماقمیتیدلوا هنف رانهررب یتکرحوروط و ندنکیدتا دقت لاصض رع هب هناهاش

 یدنلوا نامرف یملا تساقا هدنس هناخحاس قرنلوا هدافا ندنکشم

 ¢ یدنفا هللارو مورردص تافو $

 هعجیسهرغكنهرخ الایداج-یدنفا هللا رون رکذلا فلاسیرکسعیضاق یبا مور
 لواتهدنسهرفس مظعا ردص هرزواتدام هلکمل هتسخ ہدیفصآناوب دی وک

 شمارغوا نکل یدتیک هنغان وق بونی هنس هب رع بقع رد وب وديا افعتسا ندماعط

 یدت | تافو یت وکی شب كم وق رھ هام قر هیم هل وا بایافشندابو تلعیغنیدلوا
 یاقوتم هروک هنعیدنل وا عاعتسا ندی دنفا هللاءاطعنال وا یردار كهبلاراشم

 دل وته ندنبلص كندنفا نظصم هداز یرد هدنګ رات ید زوتوا هبلاراشم

 هکمهدشب ناسکسو هلت ول ومهدنلالخرب شو سردم هدنسهنس زکسقرقو
 یسضاقلوبناتسا هدنسهرغ نی مشبجریسهنس یتلاناسکسوماکب هلیسهباب

 یداجرب ناسقط بولوا یرکسعیضاقیلوطاناهدنرخ الاعیریدبناسکس و
 یلیامورلعفلابهدنربلنارفص یکیاناسقطو شلا ینا یبا مورهدنسهرخ الا

 هنر ردشلوب ماتخ یر *هلسلسهدانناو ررحمهجورب و شلوا یرکسعیضاق
 لیا مور یدنفا الم فد رش هداز یدنفا دعسا مالسالا 3 موج ص

 ۰ راضعب ند ذس ارزو هرشط هداتاو یدنلوا بصذ یرکسعمضاق

 . یدنلق لی وګو لیدب یرابصنم

 < لوق یادنتک "یلوتتم
 هن رالح هما ج ارخاندنر رب یرکاسع نانل وا بیترت هنس ود را لیعام | مدقا ندن و
 یمادضنک لوفلعفلابهرزوا كقيک هفرطل وا یخ دیسودنکهرکصن دکد | لاصبا
 3 عاشسا ندکقک هرفسافا نس > لس نانلوا بصن یماغاروک دم یودراو

 تردابم هن رامادعا ج داضعب و ترشابم هن راس دت هرومالا بسحلراراعب

 یییریصعب ندرهلوقموب كاذک هدقدل وا درا وهنسهبصق قستع " هرغز ردا

 وللثمو هده روک ذم بصق هدکدتا سبح جد ییس هما رب هر ذدکد تالت
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 ید ندهبئس کات راوح نوش نوش ها لا لات نر را

 هرو ةهندم هب یدنفا هدازیقن ولت وا اقافتاهدانئاو تول وامتصع و تولطم

 هرونةندم هلکش |عانتماو افعتسالردیا رذع ینکلرپ هدکدتا هوت یت ولوم ||
 هدننع یاصدا تعز دنس رومآاملح قر هنل وا هیج وته یدنفادا رم یساضق ۱

 یدنل وا لاسرا هنفرط ماش بقعرد

 تعاسر هماشهدننعضا وهلیدبت بول وا ح | زهانهرکص نوک ی تلا ندنل وص و هماش

 ردشلنا تاف و ه کیش نوک شب ندقدراو هل مان هحاص نالوا یدعب رد

 NS ی دادا مع هنلاراشمیافومم

 دارم ی روهشم نیم كنب رد بودا دلو ندنبلص كن دنفا هللا ضيق |

 هدنگ رات نش قزف ردشغلوا هرم د| دمع هل :دالو نیح هلتلالد كن دنفا

 شل اقرهلوالصا وهتولومهبرهلییصتمرکی راد هدنسهنس شقلاو سردم |

 | هنسهباب هکم ةعفد هلرایئاخت ناقع نوبامه نامرف نکیا یسالم هنردا هدزکس
 | هدیایحن زوقطبول وا یسیضاقلوبناتسا هدنخ رات شب شخ هرکصندقدل وا لان

 هدناناووا,یبننس ناسکم یدیشلوا طاس اقا یک ک لا
 هن ایلابا الر وط بول وا یرکسعیض اق یی امورهدیدبناسکس ویرکسعیضاق یل وطانا
 قلوا هناث دعفد هدلاح ینبدلوا قافآ زادنا هلولو هلیس هناعشتح راقوو |

 یدو لزعرزواینیدنلوا نایو حرش هدالاب نکیشلوا مور ردص هنب هرزوا
 ردن وفدم هدماش هلکع اتاف وهدهاریاننا نکردنک هزاخهرکصذدقدنل وا

Eردشعا 9 هناضنک ر هدنن ورد هلیس هیکتدا معالم ر وهشمهدنرا وج ےلس ن  

 هاتح بتکلارادونو یدلوا یه حرط یهز(ع)ماحتنطف 4 a ایتکو روک ذم

 ردشعروش ودمرات نما

 دک تاضف و یا وم ضعب ر دعت و تيدا $

 هنن دم نال وا تداعس و فرش ثعاب یدنفا هداژ یق ولت وا یاس لاونمرب

 ۱ هب هعب رادالب یس هب ر هرز وا قلو ا تا زاح هنکیدت افاکنتسا ندن ول وههرونم

 أ حراخ ندنس هفیظو كندنفا هداز یعشج ندناضفراک او یدنلوا لپرتت

 نیبعت یتاک لالا تد كنسدنفا دارم هجرلا فلاسو عاش یتاهوفت ضعب

 ینیدلوا شمردنا تصنیاسق یسویقاغا هاهداز ینادغعش یغیدلوا شعلا
 ندنفیدل وا عفا و ی را هيض ضان را وطا ضع كن دنفا تزع ندنیس ر دم یس هتشذآ

 ردقهرصع و ندشب رفآهداز یئادععرلیدنل وا نذ هلحررب ندن را هطا دیفسرح
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 دم كنبدفا مم ها را دیس یر ا ا ید ندو

 | مودم وب كندنفا هداز یردیترا دص لیا مور ه وانلا بسح تسک هدنماتخ

 بلتلا بس نکیشع | هجوت هب یدنفا هللارون یرکسعیضاق یلوطانا اقاس
 ناسحاو هبحوت هب یدنفا دارم دمع العلا میش نال وا یا مور ردص اناس
 ردشلروس

 قدهلوا رورغم هنغیدنلوب ندنینیح باحصاو ندعدق نادناخ یدنفا دارم
 / تساغ زنا زا ربحا ندکلئوسزوس حراخ ندنس هعبظ وون رک با ییز وس

  یدیعب و عفد ندل وباتسا هدانث او ندنفپدل وات اذ ر ېحاص تورج و تمطع ۱

 ین هللزعندن رادص نیا یزد یسدنس یکیاناسفط وبشا هلکلک مزال

 یکلرکسعیضاق ی امور هعفد یکیا هیلاراشمقحنا بول وا شغل وا ےھت یسش وا

 ندنفیدل واالعلا سرو بهم شغل و "یهتمو مزالمهب هیمالسا تخم و شعب
 طاشتحا هدنص وصخ یبقن و لزع هلدلالد یدنفا دیحو رع فاتکلا نشر

 ندکلرکسعیضاق كموحممیدنفا نیدلایلو هدنراخگ راتشب شعب قردهنل وا
 يافا هنس هب وست كص وصخ و یدنفا فظن دجا یشابشواح اسابق هنلزع

 بودا حارخا ندنسهناخ ییدنفا دارم هدنساراوس هلا ماشخا هلغلوا

 وبق بوط ردا تراظفو هظفاسحم ندقازوا الدب جد یساغا یرهکی

 ۱ هلبا قیفرت و ےلست هند راش واچ نانلوا نیبعت رشابم هدکدتالاصبا هنحراخ

 هداز یرد رک ذلا فلاسهن ر و یدنلوالاسرا ه یلوسلک نالوا یسافتمارب

 یدلوا مور ردص یدنفا هللاروت
 قحا بولوا معصم هوا اهد ییفن كنمدنفا دارم هروک هراتاور ضعب

 قرهنلوا تساعر هطابتحا ندنفیدنلوا زارنحا و یشاحت ندنیفن بجومالب
 هرزوا قفل و هتشررس ر اضع هلغغل وا بیوصتیسفل وا ننه ونلو هناهب رب

 اناذ هکنوح یدشف وابصن مور ردص کک >ڑلاب هن رزوا یدنفا هللارون

 یدنفا هللا روهر کو بول واریکلدهب ودنک راهی قوچ ر ندنتهظع كنسودنک

 .عبطلابهدندنع قیرط باحعا ضعب ج دییالوطندنفیدنلوا حرت هنیرزوا
 هنفلخ یسهر ادو هنناقلعتم یلابقا شيام هلهج و وب هقشب ندقدالشاب هغ وامذ

 قرهالشابباشترا و باکترا یسییک و هفلزاو ریالپیسیجک بوروتکر ورغ
 نکل ردشلوا هناهب مامت هنیفنو لزعیرالواشمروتک هناسلیییدنفادارم |

 كحهرب وهصیقن هتناش كتل ودر اک !بوبمروطكت یچدهدیل وساکی دنفا دارم

 4 تاه وفت ۷
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 باب راوهنرخ وه رج باحصا یتج هیوا سسیم هلبقب رطوب یعفد جد هسلک ||
 ڭلودىلاوحا ڭا وسیع بها ذمنالوامولسان ىا ردمولعمهنوروفوقو ۲

 هدنلود رظن یتیرلغل اح هسا رانا بودا قیقح ندناب را بهذم یکیدلب

 هلیسیلصایانعمكنا روت و لیګ اړاناتست ورب تح و هن رلکد | ماهتا یکی رلکدتسا

 نشمردلاق یعایصاو رواصت نی رهاکتدابم یولرا دداا یر
 باتک لهالصا هکلب هل رال وا شع ااا یتیرلتعدب قوجرب كنهریاسبهاذم و

 هدنروص هقشب نوت نوتهدن رظن مالسا لهایرلن و نکیار شا و ازیاح ینتفص

 تلوددنعیرانلوا كل وتق بولیربآ ندنراودنکی حد رابنءرااسایق هنب راک درس وک
 راسو قلفارص و ندنراغاماهتا هرزواطارفا هلراتهج رب اس و هقشل وب هد هيلع

 ندن را فرص هنهیلع كران و یییراذوشنالوا هدروما یابلوا دز هل رلتمدخ

 كل ودبضغ "ربات هرص هرا هدنراقح رلکلوتف و شلک هنادیمرتدش وب یثان
 هدهدافتعارومااصوصخ و هدیشره نکل ردکر کقلوا شا وا ببسهنااهتلا

 هج ادم ( عنهام ىلع صيرح ءرملا )هسيا رولو عوقو عنمو رجز ردقن

 تاجامزا نالو عوق وندنفرط رلینمراندنکیدلکهنل وا صرح دهد وا
 ناي هدنعلاقو یسهنسترد ناسقط ردا توعد یب هبنجا "هلخا دم هطرفم

 "لراکلوتف یرل هرکصاهدوشلوا ببس هنلزع كقبرطپ هلهجو یغج هنلوا
 ردشلنا مازاتساو جاتا ییرلمرک هنغلق تلم صوصحترب

 ٭ مالفا باتک ماظن یارب نوامه طخ رودص #۴

 لاصم لیطعت قرهنلوا تدوع هلبتقو بونلک هلبتقو همالقا مدقا ندنوب
 دیدش ودیک !ندنرادص ماتم هدننعص یسالروتک هعوقورللاح تح ومیدابع

 رادتا ید هشیتفت و سسح ندیهانپت را دص فرط تاذلاب هلباریطسترلیدل ر وہ
 هنتح هسک هل وا عفت رم تسایسو تراظفندنرزوا كناسنا نکلیدبشغ وا

 یی هنکو داند هبعسط روما كعاالرت ییسهن الدتعم تکرح بودوا یضار

 یرلکذلیا سح یتغیدل وا فرط رب یمهژباغ سسحتهدنر و مع یآ رب ندروکذم هیبلت
 یدابع خاصم لیطعت هلا ع وجر هنب رایلصا جازم هن مالقا ٌهشک هسا

 صا یکل وا هلغل وا نویاهش عع ل صا و تیاهن بول و عویشیعوقورللاح بج وم

 دن هه: وم نغلوا رداص نوبامه طخ هعطقرب د ّوم یینوعصم كهبش و
 بیدأتلاحرهبرندبا تکرح هنفالخ بولیزاب ریدلروب دیدشو دیکا

 ۱ یدنلق نالعا یفحهنلوا

 ٭ یغیدنلوا ذو لزع كندنفا دارم مور ردص #



 1 دهد نالیند یاسا قرشونالوا عبا هنغلَ رطب# ورلوبناتسا ایت

 :تساب ر كنه رطب مور طقفو بول وا یس هبعشرب اک یر الا

 1 عبا هقب طب ص وصخ ر هرزوا یعیدش وا ناب هد همدم بوب اط یسهباحور

 ردنبهذم ییعرانالوا

 )درهم نالبید قلناتشور توبعا لوبق یی هب احور تسای رر مهاعبار

 | ]/یتمرا وم ورزکلاب هلتق هد هیلاعش و هیقرشدالبنالوا هاش تل *هزوح لخاد

 یکیاوزکلای نوچچسهعبن نابتسرخ هيلع تلودهلنهجوب بولوا یرلاسیاک
 ۱ ردشهرویناسحاتازاشاقاطرب هراناو شعناط یهذم
 نتالهد دیفس رحم رازحو هدنرزوا یدودح هک كن هنسو و هدعاشلا ر

 واشابر ندنرفدل وا لیاقكب هس وفن هد هسنا راو اناعر سم عبا هنبه ذم

 اناذ هلغل وا ندسنجا ایز ک ایج د یراساب اب كبه ذم و بولر وکی کت لم و یھ ذم

 رفات ج ۸هدرارو هسیا قلناتستور و رولبقاب هلبرظنینجا هنبهذم تالوتق
 هد رظن ر تیام هبا به ذم هد هيف رش تالاعاص وصخ وهدرب ره ی دنا

 قلعت بسک هلبا تموکح ینجارپ نوسلوا یناحورولو كنقاطرب ندهعبن
 || یتسهینید تی رومأمهدلئا وا یت وداباباعقا وو ب ونبروکۍ شرب مضم هک هی
 لئاوغ هنو شلوا ببس هرلهدب رع قوچكی هجا وروآردباذ وفن تلآ
 زمعیدنل و هلرص وصخ و ورندرانامزللیخر طةف بول وا شلناعاسابورحو

 یاحورفرصیتل ود ابابهداننا یعیدل وا شل زاب رب رقنرک ذلا فلاس و هد رص ع

 .El تساب ر ثكنبهذم ثا ونق یس هیج راخ تموکح ینعد شلاق قرهلوا تلودر

 it كناراصننالواهدر وک ذم بهذم وشاواصحخهنلخادیسر ادیسهناحور

 و ها و هب ونعتیفکرب هصهذمو ند قحایطابترا هنسودنک
 رنومالق ارور ودودیلم هم وه وم

۱ E O 

 تلود بز ردلکد هیضقرب مس هلیم ات هسا یس ہهظحالم یرلکح هدیای

 لابلا ع رسم هدننلادعو تیاج رزكناو و دونشوخ ندنس هع وشم

 لم هتلودرخآ هلنهج یهذم قفاوت زکلاب هع نانلو لاح هدوناونالوا

 رول وا لکش مكى كا

 هد هم موش نوح ا یجنمكن راش رک هنیه ذم ال وتقف هنما را صعب هیلعءاس

 اها عرب را تا تل قفار ےل هلو تدشو فتع |
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 مزالقلوااحص و درا ور ذاع نالوا شغل وا هعلاطمتفول وار دقتلاو شضرفلاب

۷ 



+ 1 d
T 

 ندنسهبعاد رینکت ی رلبه ذم مه هلبااقلا نبه ذم تال وتق هنا راش ۳ ورزشها

 ردرالکدیلاخ | ۱
 ماظنال اظفح ران د ات راسج هل الث ا وکو هعفد یکیا ررخ هج ورب هیلعءان

 كمدع یکی دسک كل رب هد راکل وتف هلرانرا الاح ورد راشغلث سید ات هليا لت

 اه بولواترفانم هدنرا هجرد كالیادع باو نس هلازا رخ امهدحا و

 عبطلاب رانل وا تل ونقندن راع او هدنساعد یی رفظم كن هبلع تلودرلنل وا یمرا ۱

 هدنل زلخ یرفس هسور هددهعل آب رفورارد هدنسانع یدبلافكن هبح رفا لود

 ردیفاک لیلد هباعدم و هم واعم عاض وا نالوادوهشم هدنن رام ور هلا راول هيس ور "

 تقادص ه هيلع تل و دهل را لوا فرط یی راشرانالق هدنننآیدادجا و ابآ و
 یولننکنز هلا اتشااسیلکرب هدانوروا رنک هه داوا را

 راسو هاش راشابو لاسرا هایسلک لوا هدننعض هب رت یب راقاو دالوا

 یرلیضعب هقشب ندکدتا لیوحت نيرا هیلصا ةي رت هلیسابلا هيجنرفا ة سيلا
 دد رت باستکا هن راهناخ كرابکو لاحر هلبسهناهب قاناکرزابو قلفارمص

 كنهروفسههاطو راردهدکعایعس هقاتسا قلودرارس ك ردا تاستناو |
 كل هسیک كم لاس رهپ ردنا طبض یراساباب ثالتق ینلا وما یرلاتوم ||

 كج هلتسوک هدعاسمیورهرانو هللا داعم و ردهدنفنل وا لاسرا هناتسکن رف لام

 كالوتقنوت نوتایاعرنئاک هدیلوطانا وهدیلیامور هدنفرظلییکیا هسولوا

 ردقو ههبشهدنراتجهل وا
 هرکصندکد لرب و حرشو د ردیناظحالع كندنفا سر هنسالاب ر وک ذمرپ رقت

 هح بج وم هبنس هدا را نالوا رداص هل | ضرع ه هن اهاشیابک اځ ندت را دص ماقم

 هيا راک رهراندا لالضاولافغا ییسهشاط ینمرا تیعرماظن فالخ بو

 هدافا لاصطرعاب قرهلوا یراع ندتیناسفنو ضرغ هرزوا قفل وا بیدأت
 كاوتقهدنن ورد ب ونل وار رګ یدل ر ویب هعطق ر اباطخ هنش رط مرا نوچ سل يا

 تولساو هلهجو كج هیلک للخ هنب راماظنو قرهیلخارب هدنادیم یرلهد ره ۱ 4

 یدلروب هسل و رصت ید ین وا عازب عطهقرهنل وا نفد هلا هنایکح

 ۱ چ دعاس هرطاخ

 روناوارکد هکردرانوب یراولشابكا بول وا مسقنم 4 هد دعتم قرف ی وسیع نرد
 تساب ررب ز كناباب یهدامورو نالیئد یساسیلک ثالوتقو نیتالو برغالوا
 / ردیهذم نانل و هدنس هداح ور

۱ 



 | هصوصخ و ورندندمر نکیشفل وا شرصت و ردیفج هنلواهدعاسمهلهج وره
 :ثللوتق ی ربرهکت ز ضعب كناباعر ندنفیدغل وا ماقا و تفد هلی ال ندفرط 7

 "هاذخا دن روهع ندابا ید یراساباب تلوتق هلیسهناما كرانا تولوا

 || یدنک بودادلا ینغوجر ندایاعر قرهشالوطهدنابصق ویرق سثب رج وا
 | هدرررما نالوا شلر و هن راق رطد فرا امدقمو ریدتالاخدا هن رابهذم

 ۱ قمالر دلاق یرلاتوم هدننص راذناو رحز یرانرک هنبهذم ثالوتف هلهح و و

 ال وتو هرعظع یاب و نالوبع وقو هدانئاو ندنفیدنل و ح ردنم جد یسهدام

 | || راکل وتق ءان هتکیدلکهدنا تعناغ یراق رطد نعرا هنسلرندلاق كن رهزانج

 را هلیتسخ هنیهذم تریاقم اعلطم لردیعا ثحم ندنسیلصا تبسو رس كنو

 3 ۷ هراودنک هدننروص اکتشا ندنسهعقا و تئاسا كنم راق رطی هدص وصخ و

 مدقت لاه رع هب هن اهاش تاکر هلیساحر یسفل وا بصذ قد رطل ص وصح

 ه رواش و هعلاطم لک ولا نیب ص وصخ وب ب ولکه ب یلاع باب یرالاحصض رع رثبدلیا
 حور شمو لصفر اداکو یدنفادیح ور عهدا ز فطام باتکلا س ر هدقدنل وا

 ۍدنلوا حردهلحو یتروص هلهجو دص الخ هلغل وا شمل آهلقرب رقت هعطقرپ

 1 و

 < یدنفا سرر رق هصالخ $

 یس هرم ی مرا هرابدنک بولوا یس هشاطیمرایژک | كنسانامرهبلعتلود

 . || هنیمزنمرا ندنتافاضم ناحاب رذآ ندنارارطق یراقدل وا نکاس لصالایف

 ۲ ]ا نالوا یکاح كنيضارا لوا یخد یراریبعت هنراقرهلوا ندنلقتبسن
 | ةينيمرا هصلک هنب رخ رات زوبتلا و ردیشان ندنفیدلوا تموکحرهرابنمرا

 نداربک ٌةينيمرا و كن راتلایا ساویسو مورضراو ناوو هیقاطنا ندارغص
 | نیطالسنالوا هنوف یراتخیاب بولوا یراکلم القتس» كن رفرطناحابرذآ
 رایتسا یرارابدو رادملبا خیردن هدنامز ندلا ثایغ ناطلس ند هیق ولس

 . | تالاع ارخّوم ردرلشغ وا لاخدا هتعر تح یرابدنکو لاصبتسا یراکاحو

 || كنيرترضح عباردا رم ناطلسندنقو یغیدنلق هیناقع ثالامةمیعض هروکذم
 | راغمەن راسا یراصن للم هفاک یرابهذم ڭنەموقرم دفاط دهن یصع

 ۲۱ لدمداسرشاتفو را رسا رلاع یدنک و ردکهرزوادحا وداقتفاقرهلوا
 ٍ یرایعص عجم هدنقح هیلع تل ود یسهشاط رفا هدلاحیرافدل وا هفناطرب

 ۱ دری ور ن هک راد باما تاخهروتکهایفندءوف یتاداسفنالوا

 ِ | هجور یجدرلنا والثم یکیدتا هدافتسا هلا داسفا یرلمور هدهب راح نيج

 3 6 4 ح ورم $



> ۱۵٩ 

 آبدی  بجاوم جارخانانل وا بیترتداتعمرب ینوک ی جچ وال ریلنا رغصهرکو
  ۱روا هدق دقیحم بوریک هن واهه روضح هرکصندکدنااشامتوریسینناوید

 یدنل وا هببلت یا تب ۇر یهارمزا ول هلغل وب ماتخ
 هدنناب یل ود هيس و ر هلا هیلعتل ود ي الو طندنس هلئسم ع رقحقورشملا ونمرب و
 یرا هلاماو بلج هب هبئنس تنطلس فرط را ولهل ندنفیدلوا ادم تدور

 تلود فرط هنس هدعاقلثلاب باقم هلکل روک قفار هبهیلعتل ا
 یسهباب هبساحم شاب هنسهدهع كینامعلدیسلا یدیفح یل هب رسک یخ دند هيلع
 یدنلقنبعتیچلیا هنفرط هلقرهنل وااطعا

 # تلوتق قب رطپ بصف عنم #
 یربآندنرلبهذم كالوتق و مور یتلعیبمانالوا ندهیلع تلود ةع نایتسرخ

 همش دن را نک د دن را رات قرف كی بولو هدص وص نتیآرب قرزهلوا

 هدنداعسرد رک بوریک هنحا كران و یرابها ر كنرف نکا زغيب عدل وا هقرف

 تسایر كناباب نانلوبهدام وریرامنم را ماطر هدن رال ضعب كل وطانا رکو

 نالید كلونق قرلوا هنسانعم یعوع بهذمو نالوا هدننیمهیناحور
 یراباحورسرثرانمراو ها رامور هکنوج بودالاخداوتوعد هبهذم

 نالوا ینجا یساسیلکلوتف بول واهدهباعتلود كلاعیراش رطدنالوا

 هلتهج وا بول وا هدیهذموب هی رغ لود کا و هنغیدل وا عبات ه یناح ور سا روب
 ندهبلع تلود ةع ءان هنغیدنل و راعشت رهش هل تيس هکلکن رفهد هىق رش كلام

 ندنکیدلروک یکلم داسف هدنراتعن هباسیلکر ینجاهلل وب ا شر
 رانو بول وا نعش د كب رابنمرا لصا هرانلوا كل وتقندش را هلمتهج بصعت و
 تیفیکو  ندن رلکد لیا شید یتل ود هعماس هلا تاب وزع وتادانسا ماطر هدنقح

 تأرج هبایاعر داسفا هلوةموب هدقدنلوا ضرع هنبرتمضح عبارذا مم ناطلس
 ید قرف زو كي یدیا راشفل وابیدأت تقولوا هبا بدتر ییسازج لنا
 هدنساننایت را دص كناشاب یلع هدا زوج کح هلک | تد وع هن هثداح و هدنر خش رات

 هنن ندهرو نم ةشاط هدب ونلوا 8 یسهیکلم ترضم كص وصخ و

 كن را رطب ینمرا هقشبندقدنل وا دیدهت و بیدأتقرهنل وا مادعایححاقرب

 هنشذدمثل وقف و ندیک هن رلاسیلک ج رفاهدن وصمبونلوا اطعارل رها هن رالا

 هکروکفقوتالب هلا رابخا هماکح هدلاح یراقدلا یخی ایاعر ندا لوخد
 تراسح هتکرح یفالخ كتبعر ماظنو یفانم هنن رابهذمو یرامر دتا عضو

 بویفل وادر یراض رع ر وهغیراکجهردن وکر اد هن رل هی رت و بیدأت كران دبا



 ۱ هام
 یغیدل وا ظوحم ودرا وی دراروذح نانل وا نایب ندنفرط هبلا راشم رکسعرس
 "هدارانالوارداص ویرا رف روک ذم سل قرهنل وا ملست و فارنعا ندنف رط هلج

 رانادوبق نالوا هدروکذم ناعلندنفرط اشابنادوبف هج“ اضتقا یراب رهش

 یدنل وا لاس را هلأ یغباق لرنم ب ولی زاي بوتکمرب نخ هن راغ و بشاب هلا
 كنجو هب راح هم رقزب ب ودیا هلماعم ندنزوب قلتسود هب ول هیس ور هکه بوش

 یعوقولادج و هع زانم ضمپهدننایمیرکسع هبسور هلا رانا هکلب دک نوجا
 لدلک ارومأم هصعفت و شبتفت ییلصا كنو یشانندتل وا اهنا هتداعسرد
 یرللاوصندهمشط بوبغفل وا ضرعتندنفرط هیسور ردا هعاشاینتالاقم
 مارآهدروکذ منا هدلاح یتیدل ونک یرلمروطوا هدنناهل هتیلوآر طخ الب و

 ینو ام یا ود هلبارادتا هتمیوصخ یتاهن راول هیسور رکاو یرللناتماقاو
 هسیارونل وا سحیرلفدلوا هدندیفكلنا لاسعیا ررضرب انلعدوخاب و لاعغا
 هدلاح رهوتع زع هنس هلکسا بونیس بولیکج ندروک ذم لحاسنامش
 یدنل وا هیصوت و هم دن راودنکی رم |تعیاش هن اروا كناشاب رکسعرسم

 رومآهنعج قرلوا ناب و طب تیفکو جد ههبلا راشم رکسعرسو
 ندکما لاسرا هع رف هليا ید ر یک زکسید ۵ رکسعكب قرف ینبدل وا

 نامه ندنغح هل وا بسانمعقا و )ایت یرالروک هم رفهلبس هع ومځ تنه هسا

 هد راهب ویسلر دنا هلحا وسقرهنل وا لاتا هنعج د كن روسکو روصق

 ا رم ا رک ی فور وک دع کات دلال رش وا
 هم رق هللا هعوج ته هدکل ر ندفرطو اشاب نادوبقو ندفرطلوا

 یتتاهسنت سا ا هلبااشاب نادوبق هبلاراشم رکسعرس هرزوا

 هباشاب هّللادبع یرکسعرس لیعاعما و یدنلقلاسرا بوتکمهب ودنکی واح
 اوا راعشاو رب ر e RR هلاع جد

 اشابناد ورق یدل ردن وکه مردکج > هعطقفیکیا هرزواقفلو هدنهاگشد یزوا

 یدل وا لوغشم هلا لیبکت كنوامه یا ود جد یراترضح

 چ كینامعت ترافسو هلرفس تاقالم ٍلع

 ندقدنلوا هعساقم لع قوحر كناتسهل هلهج و یعبدنلوا نایب هد همدقم

 نوهسانفا نوت نوت هدنقبقحو نوعساش كنسهیش هدلاحرهاظ هرکص

 نیئاوق نالوا شغل وا بیترت هلبا هب رکسع رج هوق ندنفرط رول هیس ور

 شل هب هب رق هوق یس نوت نوت كتل ودهلهرابح+ رسا ضتقمی رب یکم

 شمردت | قیدصت ینتم وکح نلالفتا بلک میچ: | هتداعس رد دسر نکیا

 ٭ یدیا #
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 قرف دعبای هدیارولوا قج هنلوا عضو راپ وط قرهلیاب راهیاط ندنفرط

 بولوا لکبشمریخ ەتو طیص هلا نافاس هعطق قرف زوت واو رکسع كي

 ج وک کب قلشانب هم رق هلهجو یغیدنلوا مععت هدراهب ٹالبا هلیص وصخ

 ۲ یدلیا نام ور رقت ییفجهلوا

 هل را رها رکسع یرادقم كم زکس كناشاب ىلع E رم م رق هیلع ءاي

 هنس ودنک یسف واهظفاحم و طبض ند دمشر وک ذم نامل هل ر وره هند وخ ای و

 هدنساناوج یعیدزاب هترادص ماقم كناشاب ىلع نکل یدنلوا راعشاو رها

 تروص هد هطحاصم رها دىاقو رەنا ضروت هن وام" یا ود راول هسور ۱

 هرکصتدکدرب و ماکس ا هنب را هعلقرع رقب ول وا نېم هب هلیح یرادتسوکت اش

 ارګ و ار هلغل وا لعرب كنتردق یل رمن وشر وق یزاغو كنناعل هما وآ هکن وج
 هب هظفاح ینیدنکن وامه یاخود هسا رارول وا كجهدا م وعش هر وک ذم نامل

 فوخ ندنروهظ اضفو رطخر ىلا عت هللا ذاعم ندنغحهب.هلوا ردتقم

 نکل بوش اتر هصیقنرب ه هلع لود ند را وا ناشر ر ككراتاتوییفیدنل وا

 رواوا قجهلوا عقا و ررضرب هد رها یداب ههر و صنمرکاسع وهن وامه یا ود
 تام و راخذ هدروکذم ناعل وییغحهلوا لکشم تافام كرادت هرکص هسیا

 یاحرب هل و هلغمال وا هعلفر نوعا كعا نصح هده راح نیحو قم وڌ

 یتغیدل وا زب اج یساقلا هب هکلهم كنو امه یا ود هلیس هبع اد یرځ هت تك ان رطخ

 "هدک دلیااضتفاتکرح هنرزوا ادعاید هدلاح یغیدنلا هلاروکذم عضومو

 طح عرف و ییکیدا لا قلعلاق رس وا هیلقت تاودا وللسع ه رع وهود

 هلایرابتیانع و لکشم یسلیب هدیادنن ودس كنادعا یفرطره تولوا هعجس و

 یییراتکر كم رقهدلاح یعیدل وا لباق یسعشان لزء رایک هنف رطره هدا ےس وغ

 موه ندل وق جاقرب با هب وق تاکرادت هکلب بويل وا نکع یربضست هلباطبض |

 هلرکسع كی زکسنامه بوی ا اضتقا را هظحالم ورکا و یتخیدنل وب ح ات هک ا
 هباوج یعطق هلتروص و هسردباقلعت هینس هدارا هنسغل واطبض لروک ذم نال |

 | دفعو ع سلح هدیفصآ روضح هلغلوا شا اهناو رامشا یتغیدل وا رظتنم

 ندنفرطاٌشاب نکیدیسلا یضفاحم یزوا هلبنارب رحروک ذمكاهبلاراشمقر هنل وا

 بولی وقهنادیمتاریرح نالوا شعادورورت اد هنثداوح عرق هلیلا وحایزوا
 یک یغیدلواهریثک عفانم هدنطبض لروکذمناهلهدقدنلوا راکفاهرادا



 بئاح كن

 مان راقآ

 ول هسور بول

 ندکدتا الیتس

 2 رهشرپ یر

 لوبتساويسقرەب
 كاوا شت

ENN 
 زوكب نکیا هدکشا تماقا هدنکلتفح یللفاح هدنساضصفهزب ولقهنم ندنردب

 تولوا لوزععهدنلا وش ناسکسبول وا یناخ ع رقهدنرفص یسهنسزکس شب

 تصذ یناخم رقة هدننابعش ترد ناسکس نکنآ هرز واثماقا هدنکلتفج هن

 هو امه یودرا تولا هنناب ینیراناطاسراتات هلان کە دىلبا مور هدو دنل وا

 نیشناتشم هدنغاطاباب قرهلوا هدننیعمنوبامشیودرا هنس لوا و شع | تم زع
 راول هسور هدانا لواتوراو هع رو هدنل ولح یک" و٥ ارخ ٌوم یدیاشلوا

 هغل وا بولغمو مزهنم هلهح و یعیدنل وا ناب هد همدقمه دن رک دت ام وجه هم رَ

 الا مین 3 یش هنس شب ما  ES Caهتداعسرد تول وا را وس

 عرق رازکت هلهجو یغندنلوا رک ذ هجدقا هدنس هنسرب ناسقط یدیشلک
 ییارکسهاش دارا ول هس ور ررح لاوتمر هد هسلا شقل وا بانا اا

 هدنکلتفج هلند وع ندع رقهدانناوب هليبسحیراغا مالا اقامتابلدیوندن 
  ESتودنا تبافو نکیا هدنشاب جوا شع هدنګ رات کا كي هکهرکص

 هلا تدالجو تعاح# هداب ز ك ردشغل وا 2 هدنسهمصق هزز و یارتس

 م یت نکل یدبا روهشم
 سویأمو رود ندنیفومو

 تم رفظم ةد راک ر هد یعیدنل وب نا عدل وا فوم
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 ٭ مع رف یارب نصا روضح رد تروشم عوفو #

 هدنګا نیعب را هنسهناما كنسیلاهاع رف هرزوا یعیدنل وا نایو ر كدەدالا

 روهظ ربخرب ندفرطاوا تدمر قا بول وا شمن وا لاس را هنیفس هعطقیدب
 نشواج یلع ندنرلش واج هناسر اشاب نسح یزاغ ارد نادوبف ندنکیدعآ |

 موق رم شواچ یدبا شا لاسرا هفرط لوا هلبغباق لرم یی هنسک مان
 قرهلوا لصاو هتداعسرد ینو یحنرب نوا كرفص بودیک هم رف

 بوغار رو هدننایا هتیلوآ لوصولاب هم رقرلنویلُنالوا شلردن وک امدقم
 كنار ک نیهاشو ینغیدغلوا ضرعت هنو امه یاغ ود ندنفرط راول هیسور

 نالوا یرلغو شاب وهنرانادوبفاع ود بول وا ول هیسور رفننوا شب هدنتیعم
 كحهروتک للخ هح ص نال وادقعنههدننب نیل ود هلماسراتارب رحم هباغادمحم

 راس هد ولاق ناد ويقر كد هحل وا فرطرب یسهلاغ ع رقو زاّتحا ندنالاح

 رک ۰ ذوتیرلفدل واهدکشا زاین و هدافا ینیراطلا تعجرندا روا هلیرلیک كل رانا دویق
 بولوانایلرب مساو و کیس ونتمرولآهنکتهراب زویکیا یتایا هتیل و نانلوا

 كنوامه یا ود و ینفیدلوا ناسآ سوت طض هلا رکسع ب
 ےن سرت رسا

 ¢ ناي



% ۱۰۵ ¢ 
 هناج لوبق هدنجن ةدلاح یفیدل وا ندتنماهدق تام لما ا ما اش
 هنغیدل وا شلواناخ قرهلواقفاومهبهدهاعم طورشمام ندنفیدنلو جد ||

 یرارظن ےحطمراول هیسور نکیازقیا اضتقا هلخا دمو ضاتعا ندفرطرب ارظن
 ما لا تماشا هدقلناخ كارکّسهاش هرزواقلوا همدقم هنسالبتساعرقنالوا

 داحا هلس ویلرلتخا و قاشنالوارهاظ هلدسح یعافجاكناح یکیاهدع رقو

 نییعت یرلتانلوس هیسور قاطرب هنتیعم نوهس هظفاحم كيارکنیهاش كردبا

 موجه هن رزواكن هموق متارفن هلک رغآ هراراناتراومهانعضو وب رایدتا
 ماع هارجا|ینیریعصل| فام هسا ول هیسوررلیدلیامادعا و لتق نغ وجر ردا

 یرنلوا هدنفالخ كنارکتیهاش لاحرد ندشدلوا هدارا هناهن ر هل و

 لاخدا هنن ورد رق هلبارکسع ولتیلک ی ازج مان یتسفورزورپ نوجا بیدأت |
 هلناقمو هب راح ېلبخرب هدنران هل راغا رادتا ههلباقم جد راراتات بودا

 یدل وا روبحت هرارفتیاهنناخیارکیلس هرکص ندنعوقو
 تلود فرط هکدتا امدا یتساشا كیارکنسهاش یسچلیا هیسور هداتناوب

 هثحابمو هغزانم هدرهرا قرهنلوا رارصا هنساشا كیارکعلس ندهیلع

 هدنسهباج كنتلود هیسور ییلقاع رق یسیچمءا هسورتیاهن بولاغوچ
 رابتخا یی رح “داما هسیا ندمک ندیارکنیهاش ابا م رصت یتفیدلوا
 ندنسهدراب عاضواولثمو هلکع د ردالوا ونوهااهدهب هیسور كاج رو

 ندنکیداکم زال كا راتخا یرفس قرلوا راأتم اهد تاقرب هیلع تلود

 یدلشابهروهظ یرهراما برخهداما |
 قتمقح هدنعداق و یسهنسزکسناسکسو هدنسهلاعم یحزوقط كن همدق هکنوج

 هع رفهلبا هیس و و یسع | ما تل ایران تیسب رسم كنول هيس ور هرزوا یغیدنلوا
 كندنک هسدا یارکسهاشبول وا یتبم هنس هظح الم كعالرادت ییبابسا البتسا

 یغنیدقیچ ندع رق یارکنیهاش یثان ندتلوایب ولغم هلهجو رهو یب ولحم
 شف وهدکعاوشعا ارجا قرهئاللوق یک یراکدتسایناراول هیسور هدلاح
 ندنکج هلک مزالكعارخأت یرالما كر هیلوریک یلیخرب یراداسف یرقدلوا
 هکیدلاق ردشلت مزال یرلغا رارصا هدنصوصخ یماها كنارکسهاش

 یلاخ ندلالتخا وداسفاع اد كعرف هرزواقلوا هناهب هارجا ینیراریعضل |یفام
 ردندن راتصم یاضتتم راول هبسور یسالاق

 لاصفتالادعب بودا زارحا یتسهبنر قلیاغلاقهدمرق هحجندقا ناخ یارکیلس



 : چک اه ¥

 هنرزوا كعالسا لها همام كنا دادما هنسیلاهاعرف نانلو هدزمراوج
 ندنوبامهیات ود نوا هناعا هعرق هلفغلوا نایندعرشلبقیغیدل وا ضرف

 نور رطوساویسالاح و یسلردنوک هع رق قر هنلوا ربهح نویلق هعطقشب
 رکسعكيب زکسیدب هلبتفرعم اشاب ىلع حاملا رزو ییصحكيناج و یسیلاو

 هول هیسور هلتروصوب طقفو یسفلگلاسرا هفرطل و تالذک قرهنلوا بیترت
 هایهج وكمالر وتک ل لخ هلص هسیاردباباحا هکلپ بول وا ترحنالعا

 دصتن یب رح “داما تیفیکو قحا بولوا ریکرارق یسهوا هناعا هع رق
 بی رو هدودح هدنګا ناتسهل هتشب ندقدلوا ندنالقش برقا یسمرب و

 یدودح ندنراتکر ح و لاح هلذل وا هدک غا ثکت و عمحت یرکسع هیس ورهد رللحم

 هب ه وقتاکر ادتنوحم قفل وايه ءو واکر ادتندنکیدل روکیرلهراما كعازواحت
 *ا زی رصکینال وا دوحوم هدنل وطاتاو یلیامور هک لب وش یدنل وا ثدشد

 یس هبصق لیعام "اه د راهب ل وا قار هنل وا بدتر ر کسع كی شب قرقندن رله دب زک

 واو یدلردن وک هيلع ماوا هفرط رهنوحا یرللنا عمجهدنفا رطا

 عرف و یدنل وا نیبعت یشاب یان ر وط رر هلوقره هلبماتیح روس ندننآ رب

 هنکلرکسعرس لیعاعساو اشابیلع هبلاراشمیلصحت كيناح هنکلرکسعرس
 یدنلقباضتنا اشاب هّلادبع یسیلا ویا مور

 4 ۱۱۹۲ هنس عیاقو $

 تاک رادننالکه ع وق وكن هلع تلودنوحا دادما هم رف ح ورشم هجورب

 یجچ وا كمارطا مرحم هلکلک مزال كلر دلی هراس لود یمهب رکسع
 هدنن روص هماننای هدننع نایب یلاح تقیقح ه ارفس ےقم هدنداعس ۂناتسآ ینوک
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 ردشلر و ربرقت هعطقررب

 رونلوا داربا هلیتراشا ( ی ) هدر زر رقت تروص
 هنس ءان هننهه كن هلئسم نکیا لکد تداع قمیج یکرهزک دف هداتشسوم

 لاسرا هنیفس ددع شب هم رق هدنجما نعپ را هدنرخاوا یسدایذ هشاس
 دنفس هعطق يکيا کد ید هدنلئا وا ییرح كنهتسو وللیتیدل وا شل وا

 ردشغ وا لاسرا

 ٭ یلاح هجرو جورخ ندع رق كيارکیلس چم

 لوبق یغلناخ كیارکسهاش ندهیلع تل ودفرط هرژوایغیدنل وارکذ هدالاب

 یدنشم وا لاسراو بصز باخت الاب تلات ناخیا 2 هی زایی و

Eaراشم 3  
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  ۵ iهداضفا نح هلع وا لای | رح "هدسر و لاوحالالتحم

 ولتا یرب» قروهنل وا فلت رهن زخ قوحر نوع کین كن رکسع یرا وس

 هد هب راحتنیح هسا ند رانا ب واوا لصاحتب روبګ هع وا ارادت یرکسع

 كم ادخن“ هدنابعش رهش لئاوا هینس هدارا اب ءان هنکیدلروک راتلاف هج
 القاء رهام هناحرتفد ولد و ونوامهنا ودو نیما رفد ویدنفا ناو

 نمحا دعع هدیفصآ باب هدلاخ یراقدل وارضاح یسافلخ و یرارادهتسیک

 زاحب تونل وا تر وشم  Eدمی اعق هنس الاب تن همانهاطن نالوا یرلتر وشم

 یدناقهدیشک نواهه طح هرزوا قلت وط لملاروتسد

 ج رد هدرب ز هل رقر ) ۹( نوامه طخو )۸( همانهاظن تروص

 روش وا داراو

 ٭ یغیدنل وادقعیموع سلحرادهنناعوفوعرق #

 ارج كردا لاخدارکسع هم رف ولهبسور هرزوا یغیدنلوارک د مدقاندن و

 رب اغم هد۶ یتکرحو كنول همس ور یدیشمربدتا تص نا یارگنهاڈ

 تاعفدلابیسع وق هنلاحیدنک یتسللاها هلیجارخا هع رقك رکسع هلغم وا
CEشفل وا اطعا جد رب رقت هعطقر و شفلی وس هنسیچللا ےقم هدنداعسرد  

 لالتخا وداسفهد اف رطلواهنوک ندن وک ۇر ەىلوا ىطارەقخ ولر ەر |
 هن راشابهلباذخا ی راد الو| جن ك نسیلاها مب رق یتحبول واهدکم ردشلهدایز

 یکج هی.هدالوبف وارد كمالسا لها بور دیکه ی رفا هسبلاراسو ههاش

 یناوسنو لایع كمالسا لها ینیرکسع لی و هتشبندفدوق هنفابقویز
 هدنسیلاوح وناب وقو عرف كج ر وکی لاها ینکیدرب و رارق هغمالشف هدنسارا
 كةر ولا فرقو نند كر ەلە رب وج .هلراتات گاو و 1

 هلزسو قلوا هلزءاځتا مز راناځ هدحنص هلا هیلعتلودو هعاهب نیلکت

 ززال وبق هغلناخ ییارکسهاش راز هلغل وا ط ورشم كمامریکه زم ام زب زکی رکسع|
 هدن راک دردن وکربخ هنلارنج هيس ورو د تیاره ز لاح یز و تیک و قيچ ند زما |

 هب هاتم ځد راراتات هک ام وجه هنب رزوا یلاها هلرکسع ب وږ ااغصا ولردر

 نیفلوا لوتفم یسیلیخ ندنیفرط ك رهلکهعوق و راه راحم میظع بودیامایق
 رایدتا دادقسا هللا لاسرا رارمضح ولناق هتداعسرد یسیلاها مع رق

 تاعوقو قرهنل وا دقع ی وع سلح ینوکی جج وا كن ها یذرهش هيلع ءان |
 هقشىل ندقدل وارب افم هدهع یتکرحو كنول هبسور هدفدلن وقه ادب هروک ذم



۱ + 
 ها ق رهلیشارغ وا هلربهماغ وب ندنفیدل وا هدکشک بودبا لافغا
 ا هاههنل وا ا ارد وعالت الرا ندهیلع

 نام رکق آوردن لاح رد ههیالشاب هغلوا ادب تدرب هدنن بتل ود هسا یدعشو

 یدنل وا اش ول لار تاسف رطفرط قرهنل وا

 نسح جد هنسهدام لزم نالوا لتحم یماظنو لوصا ورندندمر و
 یدلر و ماظن

 سشیکیا نوا هنرایشابیوبق یلاصهاکرد نالوارومام ه هلععتسم ر وما هکه روش
 طقف هراراتات و مشپ هن راولکد کی لام هاکر دو رشید هب هصاخ ناروشحس و

 هق | یم رکب هنشاب تعاس لرلندبادشدمآر یاس و كلرب ورا یلارغط هرکراب ررب

 هماظنهرزوا یف فوف و«هکلر و یدلروب هبودنک سلاړک راپهلا ترجآ |

 هسه لالا تس و یداکت ردق یلک هراهناخ لزم هلتروصو یدنلوا طبر

 هب 4 رکسع تاماظن هرم نک یآ هج ور و یدل وا لصاح تعفنم یخ

 یدلوا تنس وډ

 هک رابابراو اعزماظن

 كراع بایرا واعزنالوا شل وا ببترتقرهلوا یرکاسعیراوسهد هیلعتلود

 طوب رم هغاصس باپ را كلیکب یالا ن وچ ا یرلغ وب عقب وردنتمهدن راءاظن تیا دم
 بابراوا عزو طونمور صح ٭ هنب راض رع كنب رکب یالایتاهیجوتراعت و تمامز و
 هرزوا قفل و د وجو« هدنتلا یغارب یکبیالاونک اس هدنغاکستاذلاب راجت

 نالوا یراتاماظنونیناوقساسا هلبا نامزرورمقجنا بول وا شغلف ط ورشم

 قرولوا لتح یرلءهاظن و لوصانوت نوت هلغماغل وا تیاعر ه هثلث ر وما وبشا

 قرهشالوطهدارو هداروشهلشسانمرارفس خد راغ باب را واعز ن الواد وج و ءو

 قرهلوا تعفنم بلجرادم هماکحو تالو جد رلکلیکب یالا و شلاق هاو

 یرلکت یالاندنراقدنل وا لیدنو +J ز۶ بج و الب هدننمط تعفنم رج ر هدنآچ وا

 هديا ایا نیکو عفر شیک ندراتمامز هل هل راض رع نادن الب قو لصف یلص اجد

 هیج وت را و تماعز ځد هنب رلعابنا تلود لاحرو ارزو ضعب وهنب راکداک
 هد روس ماکنه و هش رفدل وا نک اسد غا هدزضح تق و هس ارانا تونل وا

۷ 

 زات هلی وب كن هيلع تل ودءان دن راقدغل و د وج ومهدنتلا یی اربب كنسیکب یالا ځد

 * اتسو

 ]| مادفا هتناماکعسا كروغلو دودح هاب و كنهيناقاخ عالق رب اسو ندوو

 | یکیابول وا لک أمهرالها ان ضهب ماظن فالخ هلا توش ردوخاب و تعافش و تیاج

 نی یا تا یار سم و ی ار هم کد یا از Ea وب سا
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 ناخرب لئاعشلا عوبطمو لئاصل:احودم عبار ناخ یا رکتل ودرک ذلا فلاس

 یردار هدقدنل وا صن اف مع رقهدیکیا اس زو كم تولوا ناشنلاع

 ندلا رو یناطلس یارکكرابم یردار رکید ویاغلاق یناطلس یارک زابهش

 ناسکسو یدلوالوزعم ندتلناخ ءدنلاوش چوا ناسکس یدیشغا بصن

 هد همدقم بول وار ومأم هنص السا كع رق هبا اشاب ىلع یلکیاح هدنس هنسیدب
 تاقاهدهفک هلغمل وا دقع هطاصم هدزکس ناسکس هلهج و ینیدنلوا رکذ

 زا بولوا یناخم E كنىلاها هدنخ راتز ر یدلیا ۱

 تولوا و ندنفلناح ا دش ا نا

 ه دنس ص3۵ ر , ویارسقرهنل والاس را هندناح یل ام ورهدنس هنس رب ناسعط وبشا

 ەدەروك مد بصهیکش تافوذدار وان برد

 i رد وا ن قد هدب اتسرق ییماحاشات سابا

 هک لرنم ماظفو القرع

 راولم رق یسهدام معرف تیسب رسنالوا شغل وا طبر هنسهدهاعم هج رانیق
 هکلب ویداب هنعاقا تدور هنن نیل ود رالالتخا نالک هروهظ هلغل وایروفنم

 مدقا ندنو یعجهلوایدوم هنلالحا كنهخاصمنالوا شلباب هلتجز ردقو

 هدقدنل واهدافا هب | تاعفد هنسچلیا دوم دسور نالوا شف بوک هداعسرد

 هلتمدخ ماما هاکو ناسا یس وا هب وست هلبا لست یتا روذحنانل وادار |هاک

 ردا نایب کج هدا یس هنعادن | كەر وک دم تیک هدنکن دن[ و4 هنتلود

 كح هرب و افش هردصرااد هنعفد كتيسبرس ندنسودنک نکی هدنداعسرد

 هل دیما رد | یعسهص وصخ و هدنکیدتک هنتکلعطقف بویلوارداصباوجرب
 ربفس یدیشمل وا هغلابم هدنامارک او تامارمحانکیا هدنداعسرد هنس ودنک

 ندکدلروکرثار ندفرطل واراد هص وصخ و وریتدیلهدباتد وع هيلا یوم

 برح"هداما هن هلکششادیازت هن وک ندنوکیتالالتخاكعرف ررح هجورب هقشب |
 یس هطخ مب رق نالوا یرظن مكن هن رقو یدلشاب هروهظ یر هراما

 واااو کا نو کلا تر او

 زو ذه نس هیرح تاکرادنول هيس ور هدانا و هرز وا یغیدنل وا نایب امدعم قحا |

 قرهلوا هلیس و هبارجایتیریعلا نام هدم رقندف رطرب ندنغیدل وا شما مامتا
 هيلع تلودهلبا دبعوودع و یندچلیا ی دندف رطر وهدکعا ادب رالرلتخا



 | شاید موحرم لغوا كناشاب ناف حرعاقبسا ردص هبلاراشمیافوس
 | تدمر و تفرعمو لیصحت كرد ادلوت هدنرل رات قرفزو بولواهداز

 | یردپ هرکصندک دا راذک و تشک یتیرافرط یلوطانا و یلیامور ربارب هلبردپ
 | بولک هلوساتسا هدکدتا تافو هدلح مان نویس ناخ هلیا لاصفن ندا دیص
 ۱ شا اا زو تیاقاو ےک ها تونم هاتف رهتیکی هدمب و

 رودو لج هلیس هبتر یغلیشاب یوق یلاع هاکرد هدنسانلا یس هلا ی
 . تادن رد نالوا یصنم یدج هدنلالخ یسهنس زوقط شع هدباخ قطصم

 | ناسک هلغل وام ولعم یک ولس وت ریسنسح بول وا لوح هنسهدهع یغنلغ و بشاب
 | ةع رقهدنرخا وا یسهع | یذیکناناسکسو قلناریم ریم هنسهدهعهدنمرحرب

 - || ی هبولا وتالابا هدیدم تدمهرکصتدقدنل وا ناسحا ترازو هبا رندیناخییطصم
 زا یدیشغ وا بصن یرکسع رسهنراو ځد هعفدرب كردا رود

 هل الا تب بناح یتافلخم هلکعبا تافو هدرهشیکی حورمشم هجورب تی اهن
 یدنل وا میلست

 ِ ¥ ع رفثداوح ¥

 | شغل وا بصنیناخ ع رق باختالابهلهجو یغیدنل وا نایب هدنعباق و هقباس ةنس

 || هلباباضتا ییارکنیهاش بورچاق ندع رق راول هیسوریناخ یارکتلودنالوا
 | یداراشمردنا بصن ینا م رق
 | راکرده هیلعتلود هلغاواشلک هتداعس رد هحدقا ناخ یارکتلود هیلعءان

 فرط یتح ب ونلوا ارجا همزال تامارتحا هدنقح ءان هنتفادص نالوا
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 قوج یسارا یدنلوا ببترتتف ایض اص وصخ هبودنک ندیه انیترادص
 هتداعسرد هدلاح یغیدل واول هسورهدر هدنراناب رانا" رفن تردن رک

 هنس ودنکه لبسه دافا و ضرع ینیدنل وا باتا هنفلناخ رم رق كنا رکتیهاش ب ولک

 هلب رامروتک رضح هعطقرب راد هنسامدتسا كملردنوک تاش رشتو روشنم
 رلیدنل واناکسا و تماقا هلیصیص لحم هن راودنکه د رادکسا

 | بویف وا لوبق و قیدصتیمنلناخ كیارکسها*یخدند هيلع تل ود فرط نکل
 ٹلاث ناخ یارکیلس یناخع رق قبسا نالوا یضتنم كنسیلاھا مرق هلی
 هننناح لنا موری د ناخ یارک نل ود یډنل وا لاس را هم رققرهنل وا بصنناخ

 ۱ یدلردنوک

 «٩ یلاحجر كیارکنلود #
 ۶ . فلان $ هوم



EN} 

 نوک یکیار یدل وا لوغشم هلا قمردنارا تدبط رها لات را و 9

 نالعاه یاءرینومهلٌیارف ینو اه ر وشنمیغیدل وا لماح هرکصادنر ورم
 هدک دردن وک رخ 4 هدو و روغبل نوجایسیا ناود دفع هرز وا كا ۱

 كوبلا یو-رب۰ هلمد[ ملسم یرادعم زود هدزنص تشک مالعتسا هدوب و

 یسهراچ ر ندیدعن نامه قحا اربخ هبل ا یوم ريم یتغیدل واهرز وا ك هنس هناخ
 بعع رد هلا مزج ییغح هل وا رذعثم کلنو سکه راد هدورلا .هسدازغ وب

 تولوا لصاو هنس هطوا قات و لخاد هب هناح یعیدل وا نکاس كن هدو و

 بوسک شاب هژبرمدآ سانش راک یتبدل وا شا ببترت_هرکصفدقدنابقیرا وق

 نوبامهنا ودناجرتهدنطساواضرشناضمر هلغل وا شنا لاسزا هتداعس رد ||
 یدنل وا بص یسهدو و نادغب ی نیطنطسق نالوا

 د تراع ماتخ $
 ا كن راترضح ا دیادبع نامز ناطلس هدنرا وح لرش عماح هدلا و

 ماتخ نسحنرقهداننا و هن اخ یبس و بتکم و تراعیراقدل وا قفومهنسایحا و ۱

 حاج وم یسهلصوب راستخا نانلوا عدقت ندنفرط یشاب مج هل غل وا

 فبرشهروکذم لح ینوک یستربا رازاب یدرد نوا كن هدعقلا یذرهش

 مارحالایوذ یالک وریاص و مالسالایشو مظعا ردص هلعل وبع وق و هناهاش

 دن رومآمضعب نالواشغ و هدتمدخ و تونل وا امد هدلاحیراقدل وا رصاح

 یدنل وا سابلا راتعلخ و روک
 نیطاطما سس رتقول واراګ رات نالو | شمل واداشنارت اد هنمانخ كن هر وکذم نا

 ردشفل وا سرت هنب رللحت بولیزاب هلیسهماخ كنیدنفایراسیدعسادمعنالوا
 نالوا شلر وسنمعت یرظان یس ودرا صراق هرزوا ینیدنلوا نایمدقاندنو

 مورض را هل رازو هر ۹ یدنفا یظفح بها ربا دیسلا یلاع ردص یادخکاقاس

 شاروپنیعت یماغاودرا و یسادضتک لوق لعفلاب هنسودرا رکپرایدو یلایا ||
 رابدندنل ولخاشا هللادبع نوزوا هلتراز وه رثلذک هاغا لیلخ حاملا نالوا
 ٠ یدنلوا هیجوت ینوک هبنشحب یحندبنواكنهدعقلایذ یتلیا رکب
 هلا لزع هدنسید نوا كرينا رفص رهش نکیا ف رصتم یعاص» هلاحرت

 هدازاشاپ دج یراص نالوا ر 6ا هد زانف رهن نالوا یار طف
 ردشُعا تافو هدنسیدب نوا كنهدعقلایذ اشاب ىلع

 و هجرت $



 8 برقت و ا رد نخ هدودی لیمکت
 ك رانل وا قفوم دنلیمکت ندنرک تک ھا تربثانم هنن ریسفت یواضم ی طا

 ۱ ۲ ر هلیصوصخ و هدر هدلب ضعب هيلع ءان رولو عوقو ردان

 | داقتعا ود ردنراشا هنافو كندنفا هجاوخ ترش بم ه یوا , یصاق

 | یتحرمهدیا تراسج هغموقوا یواضیب ریسفتتاوذ ضعبندالک قرهنلوا
 ۱ 1 هیت انا یر یر زویکا كی ریما e نده مصم یاګ ریهاشم

 | فلاح ه هماع نونظ هدقدلوا قفوم هکقبا نخ یب ریسفت یواضیب یضاق
 ۱ رونل واتیاور یغیدنلوادع اف هداع قراخ ندنغیدل وا تیفیکرب

 | قرلوایاجرتنوبامه ناوید لصالاهدوب وروغیلنال وایسهدوب ونادغب
 یی ناسکبسقر هتوط ینا و تم نا رفکنکیشل وا هدر رپ با هيلع تل ود تمن

 . | كنامزا ول نانلوا هببلت و شراپس هنس ودنکن وچان وياه ی ود را هدنت ادب یرفس

 || هدفدلوا لوتسمهقالفاول هیس رارخ وم بورتس وکی رات ر وص تماطبهدنکر ادن
 . نالوا هدفرطلوا بویلوا دیقم هنعشد ٌةعفادم هلغغلو یسهدو و قالفا ځد

 | رارف ه هیلع تلود فرط هقشب ندنفیدل وا بیس هنتعزه كمالسا رک اسع

 ۰ اد یک شلوار سا اوحص کیا رولدا
 ۱ نادفب دالا ی نح هرکصندفدلواناتسدمه لبا راول هسور ردق هنس

 || یداشعایدصتهراتل راک هلیح ولردوللث كمردرب و رارف هغلوا یسهدوب و
 3 ۱ هدتجاج نیح ود مرونلواهدخا ومیی الوطندنس هتشذک عارججدهدانئاو

 | ضعب ینبدل وبعوفو یسهبناکم هجول ريكه لاول هیسور هرزوا كعا هناعتسا

 | نانلوا ٹبشت هج رافرطل وا هقشب ندقدنل وا قیقحت ورابضتسا یکی رکن درارابو
 ۱ لیطعتوریخأت یراتصم نانلوا هلا وح هنفرط ییالوط ندنسهدامعالفریمت

 | لام هاکرد میعصتناب یمازج بدرت ندنکیدتآ ترد ابم هناکرح كج هدبا

 اطعا یسهانقلروخاربملوب هکيدج-اةداز یراصح هرق ندنرلیشاب یوبق

 اخذ نانلقهلاوح هموقررم هدو ود وئل وا بیترتندنادغب امدقم قرهنلوا
 هدقدنلق رومأمهفوف و لیصح هنلاوح اربارسكفرطل وا هلبلاحتسا كنهر اس مزا ولو

 ایوب . یدنششلوا هیصوتو هنا ۾ ودنک ارس ځد تیفکو |
 برق هنسهصق شاب ردا هعاشا نت اا نوو راد هصوصخ ر +

 . لاقثتسا موقرم "هدو و یتسیخ انوق ینیدلوا شمردنوک هب ورايا هدکدتا
 | لخادهث وردشاب هلیتروص ضرامت بوبا دیقت هیلایمومریمهد هسیا شعا
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 هرکص تدمرب هدلاح یغنیدنلوا راظتا هنو اه تدالو رکید هداشا و و

 ردشغل وا نفدهدنسه رتهدلا و لذک ی دل وا هلکعادلوتح وری هدازهشرب
 ندنسلاهاهلسبسح ییالتخا وهعماقم كناتسهلهرزوا یعددنل وارکذ هد همدقم

 یسیدوهب هلی رادقم هناخ یللازو مدفاندنو هلغلوا مشتنمهفارطا یعوجر

 هلومناتسا هدقدنلا رخ یرلقدل واهرزوا كاک هتداعسرد كر هلک هنسالانهن وط
 هد رال بسانم یکریمزاو كي السه یرغوطند رغ وط نامه قر هیلراقیج

 دمآیب رد بویلسک یسهقرا رنو نکل یدیشفل وانامرف یراغلوا ناکسا

 كلک هلوباتسا هلو ندن و هلکځا روضحت یتلودناک را یسوکتفک یرادش
 هناطباض و ماکحنالوا هدنلحاوس هنوطنوحا یسماملا هراهنفسكرانابتسا

 یدنل وارب رحتهدیک | ماوا
 ف رصم ولتیلک هن ریه امتودو هنب ریت رادحرسو عالق قباس لاونمرپ
 قج هنلواعب زوته هبرکسع فا و ط هدنرخاو  كشرشنابعشوبشاندنهیدنل وا

 راد س وءاسیدنفا نسحیرادزتفد ل وا قش هلکمن ر وک ناصقنهدنبلنرتبحاوم

 نص وصخ یسلربو ناصقن یرادقم هسیکزویترد كنبجاوم یراقاجوا ||

 عیزوتهراسبجا وم ځد رانا بودیاهلواقم هیڅ هلا یلاجرراقاج واروکذم
 نوک نوا شب هلا هلصو كنها قج هقلاق ندنسیکر ساغا ه رکصندقدنلوا

 دهعت یتسهرادا كميزوت ما هجزسیدل زس كرد ردفو یا

 صاحا ماطر هدنیقع كنغب دنا وا عیزوت بج اوم ح ورشم هج ورب نکیاراشتبا
 هنسلرب و ناصقنل نمراقاحوا مزب هدولیرب وامامت یراهفولعكراقاج وار اس

 هدهاعماغادجا هداز ببطخ یساغاهاسهدن راق دالشاب هلاقولیقو د ردن بیس

 یدنفا رادرتفد ناه ب وعلاج هعفد هر وص نسحر ینو هرزوایسهلواقءو
 ژکتوکتفک هلکوسرازوس هناراک داسف یک مهرب و هزس هدز هدنوسرپ وهزب

 ر وصقهدنفرظ ن وکی کیا رندن غیدل و تک یراتیعج هتفر هتفروندن کیدن|

 ین وک ی رب نوا كف رشناضمربقاعتم یغیدنل وا عیزوت ول را دت یرابجا وم
 ندناکجاوخ یسهیفیلخ شاب یغاحوا رادحس و هنسهرب زجوللدماغا دجا

 رایدنلق بیرغت و ین هنسهربزج نل یدنفا لیلخ دیس
 نالوا لوغشمهلب ربسفتیواضی یضاقهدنفبرشعماح هدازهشو رند هنسیمرکی
 یجنزکسنوا كشرشناضهر هلک |تخیروک . ذمریسفت یدنفا لیلخ لی رپ وک
 نونفایژثک !مالعا یالع یدلقهلا هاکراب مفریسامدمنخین وک یسنریارازاب



 ال
 ِ وریذدندمر هک هب وُشیدزالوا كسکالادح و لنح جد هدهر ونه هنن دم هدانا

 ۱۱ 1 هلکهع وق ورا ه راج تامفدلاب دنشب قافش باعه رد ار وهغ هده روم اب دم
 ]| ییدتا تباصا هتفارطا هوب هقودنص یسیضعبنندنرل هناد كنفت نالا یتح
 | كنو ندارزونالوا فرصت تالابا وه ولا نیش زاجح بناح هل واراضتسا
 كناشاب تزعدجیسیلا و بلح لر هاب ر وک بسان«یسعاتماقاهدهرونم هن دم

 ۰ || شورغكب شب شع بونل وا ببتر وهلا وح ندندناج ماشو رصم یم زا ولور اخذ
 یس اهرادا ینقلخیسوبق هلبتالصاح هد ودنا طبض هلبا یلسنم و ناسحا ځد
 هده ر ولم هن دم تدمر ر رګ هج ور هلرب هبحوت یعالصع ندا هنسه دهع نوحا

 | یدباشلزای یخدیرارما لاجعتسا ضعب یتحو شارویب نامرف یسلتاتمقا
 نالواهدنرزواارخٌوم بونل وا نظ و د ر دش ما ب رقت هبهرونم ةندم هيلع ءان

 لاسراور رګ ی دیرلرما ندیااضتقا قر هنل وا لب و هبەدج یصنمندآ

 ندنغیدمهل وا سّسد ه هقانانلوا هلا وحندماش هسا دیلا رشد یدیشفلق

 تعزع ہزاجح هلا ےح "هلفاق اشا جام اریما بویمهدیکو طخ ر ورابا ندماش

 || هنتبرومآمبوص مقاولایفو یقیدلوا شلتا تماقا هدماش ید هیلاراشمو
 یسلبان نالوایسیلا و هدج یقحا وا مولعم یغنیدنلو رادتفالا عدع هلوص و
 دجا هبلاراشم بول وا نامرف ىنا تماقا هدهر وذم ةن دم كناشاب طصعم

 مهاربانآریریم یف رصتم فی رش سدق اقاس یتلایا بلح نالوا لحم

 ۱ دشاطیرکسعمسرکب رایدهدانناو و یدنلوا هیجوت هلتر ازو هنر هباشاب

 دنسهدهع هلنا لزع ندکلرکسعرس هلغل وا عوعس یتیم هش وب وا هليا هب رکسع
 یاس بحاص راصح هرفاقاحا هنتلایا رکب رایدو هن اشاب نسح ر ر ز وییلابا هقرنانل و هدنسهدهع قاطا هج ورب تونل وا هح و یغاعس

 راکدن وا دخ وهباشاب هللادبعنوز وار زو لص ن دب آیکل رکسعرسر کب راید و
 یغعلطفاح هناح نالوا لصندناو هاشاب ینطصم حالا روخاریم یعاصس

 یسلا ویزوا یغاج س رهشربق قالا هجورب هاشاب نطصمربزوهداز یح زا
 یدنلق هیج وت هباشابدجشدیسحاطا نکی ریزو

 3 ٭ یتشعیافو #

 ناطلس هشیاعند راب رهشلاب بلص ینوک ی ند رد یمرکیكنهرخ الایداج

 یعماح هدلاو هک |تافو هرکصنوک قرق قحابولوا دوهش دهم روز
 یدنل وانفد هدنس هب رب

 هک وو
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 یکم لوغشم هلا مولع *هدافا هب راط رد ۳ متیهامو نک ۱

 ردل وء ام یال وا داّععا ناباش یاب رقم هن وک و هدنمح هلع تل ود "یعادرب

 هداخا هب هلج و دن رلل و یتکیدلنارپ رفت ههبلا راشمیمدآ نالک ینتالاقم وللثم ۱

 هلا راکنا و بلس اینک ییعاضوا قلعتم هجورخ و یعبه وکو ا هقشب ندکدشا

 هدن رلعس وی اسرا قر هتل وا اضحا وذخا هدلاح یغیدل وا ین ایل وا بولط» ٍ

 رارد ملت یتغیدل وا مولع ران رع كموقرم رایدت | یوعد یهدل وا

 ندنلاعا و لاعفا یسهدینع داسف هلفلوا یرات یبهذ. نمدقتم ءایگخ نکل
 یب هلدعج و تسعع ی ربع ندنساوعد ےک و رار د ردردانتم

 هلن دم مهناز زج ام )ها هداروب ورن د هنس یکیا یلاحر قلعتم هحورحو

 ردشمال وا مهیا با

 هب دع
 یکیدتا عادبا هکردنوعلم یرلکدید یدجت میش باهولا دبع ن دم وبشا

 تیبصع عقاولا یف موقرم مییشرولنید ییاهو هران دبا عابتاه هلطابتادقتعم

 تادقتعم غاطر ارهزک هب وکند وک هدبلاوحلوا نکلیدا لکدندن اصعا

 نوتنوت یتسیلاها هیعردهلیصوصخ بودیالالضاینابرع هصت هباهدساف |
 ندنمدل وا ط رش تملصع هدقلح ورخ بحاص هکن وچ قرەلبقعبات هندننک ۳

 هعاشا و شن ییلطاب بهذم ودنکن دنشدل وا تیصع هسیا هدنسودنک و ۱

 هلن روص و دل وا بودا ارغاو سسغرت یدوعسن دمڅ ی شرع ردد تنم ||

 هدبرعلا ةرب زج بويليا ادب تیعج كوي كم د یرله رکص دلردا حب ورخ
 : ردشماملاق راقلانف یربکدشا هدر نمرحو

 یدیا را و قح هدکعا شالت كن رات صح فدسش تقولوا هیلعءاب

 طخ نالوا رداص ود نوسنل واقیقع هج وخر لاح كنون ررحلاونمرو
 دن ر شا ینو نیرومامرب اس والک و نکل شع |ندنلدبقتمارکنعنونامه

 | یناثدوحم ناطلس تیاهن یدیشلوا هلباغر وكب ندهرکصندنرافدع وق
 رابدنل والاصءدسا و رهقهدنر نام رهق نامز كن راترضح ۱

 ۰ كنسالكو ارضع لوا نکیا هرارشرب یسهشق رای اهو وبسا لصاما و

 ۱ لوي كب هدنص وصح یسافطا بولواشتآ كوب ر یراد رکص هلغل رند

 ردک رک هدشل وا ناب یلیصاف هدنلح مک تن یدنلوا حات هنف ص ته ۱

 ییدلیا دراوت همانداب رف ندنیشش نیءرح بناح هدنفحیدعت میشم وفرع
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 قیلعت هنلوص و یرماوج كرهمانمالعتسا نانلوا رکذ یب اوج ك وتکم

 یدیشفلق ربخأتو

 ندم رح دۇم یب وتنکم یکمدعت مه دین یسهلا زا كم وقف م *یچراخ هن هرک و

 ۲ | بولواشلوادرا و همان اوج ید ندنسیلا وهدجبءدک دلیاد و روتارب رخت ضعب
 ٩۱ ندنکیدلیا تارا ههبشدنل ام كنار ر هکم قوتك كنسیلا و دج یا
 وا یکیدلک ربخر راد هصوصخ و زونه ندنفرطر وزرهشودادغب و ماش هقشب
 || ضرع هناهاشیابک اخ رارکتقاروا ةفاکنالوارب اد هص وصخ وب هلیسهدافا

 ۰ | جد هدنروهظع رکدنزیرلترضحهاک ؟لدهاشداب هنسالابكقاروا هدقدنل وا
 یلاحكموف نامه یدراو ه هبنرمو شبالر هلیندردفو یشرب یرلادتنا
 | بقعرد هلغلروب هدیشکنویامه طخ ویدنوسنلو | قیقح و شیتفت هج وخ رپ
 ٠ اشابنامع هلا راشم *یلاوارخم و یدلزاب یماس بوتکم هنسیلاو ماشاددح

 . قلوا م ولعم لا تعیعح هلکعا دورو همان اوج راد هص وصخ و ندنفر ط

 یدنل واج رد هلح و یس هص الخ نوا

 ۴ یسهصالخ كن همانا وج ندا دوروندنسیلا وماش $

 | یورخو روهظو یکلسمو بهذمو یتیفیک كیاهولا دبع ندم موقرم
 || هدقدنل واراسفتسا هلیفارطا ندفوق و باعصا هعفدل وا یغیدل وا ینبمه هیعاد هن

 ۱ یلهناخزو وا دعب هلح رم شب نوا اس رقت ندهمنرکم کمو بد رق هبه رضب :

 فارطاو هدب دمعب و بیرفنیعتم هم ولع هدافا هبل اط ردقزوت وا و نکن هد ه رقرب

 ۱ یژنک | بولوا یرادقم زومتلا شب امت قلخ راه رق نالوا هدنساحاو
 | یی رافدلوا هرزوا عینشتو نعط ند ن وا ردتتم هیهفت یتنالاقم ضمب
 ندنلغو ردقو هناربح لئالدو یکیدع | دیقت د هلت والت مظع نار و هلجزاو

 اا ونغیدل وا شل وبع ویشیغیدل وا توبن رک لر چوج ییدیدر داتقا
 سیدقنو هبرنت لردالغوت ه ی ووا بنک بول وام داش لالا ف

 ۳ ترم یف ربدتا تیاورو ناب نکو دنا فلات هتنس لها دناقعهدننع

 || حورخ تح هکل کد یسر هلببقرب رداق هر ضو برح ندتيب باعصا
 ربمآ ره ماد یلیصحم كموق م هلوار دتعم هنارحا ییرا هبعاد

 گشت تناید هد نیمدادمتی ِ هنعاشا تد سعم ا افا



 یرادقم تعاس ترد بودا مایق هب هلب اهل را دغ وم تنیهنامه نوا |

 بولیشیت ید یعوچر قرهنلوا بیقعتهلب رال وا مزهنمەركضصندقدل وا فلت |

 شلنارارف هةهاشلبج رب ناخ رضخ هليا یفویسلاذیش طف وشل روك ندجلق
 كني رفن چ وازوتوا زویکیا ندنراروآمانكنادعاورب رصاشاب نسح قغیدلوا

 یدلروب ناداش ور ورسم هلتماعز یجدراناتنالک هلا هدژم و وناسحانوتلا 1

 *و راثا هد و دار وهظ كیاذکلا لسم نالوا تعا رش ر شمش ه تشک هد دص 1

 یوا هدورلیا هسبازلفاب هنسهراج یعفد كموقرم دسش هدیونلوا هناعا |

 ها وفا یسهزا وآو تیص كنس هن ایغابتک رح هلو نیکد هي دا لاک ایی هیج 3

 كموقرم ادعام ندنفیدلوا لاحم قمالوا تنم هقره لردارود هدسان ||
 ح ورخهن رزوا نیمرحهد هس | شل و ترهش هدرلا روا هحرک |یتعد وداسف 5

 دی زاح راطقاهدن داعس رد ضرعل ادعب هن ون ام ر وضح تیفیک ندنخیدل و عوق و ۱

 .نابغط هبعاد هلهج وو هدموقم س رابع سالا ندرانلوا یقوفو هنلا وحا ۳

 یجدندنرابلا وروز رهشوهدج و ماشودادغب هتشب ندقدنل وا یی یغیدلوا |

 یرکسع شابلزفیرادقكي یکیا قر هل وا عقا وهدیدشتابراحوهدیدع تالجب

 تاقتاقیطاسلنا ور ورس ك کر ه هاکعا ریست هنداعس رد نس هع وطقم س ۇر

 هتخ ود هرسا رس و ریشم شره وج ههبلا راشم رکسع رس ندبهللا لظ بناح بولو ا

 كی ترده لار وم بولر ه اشا د ی هخرج ون وتلا كي نوا هلا زوم“ هورف

 هدنفرط دګ نکی | لوغشم هلبس هلئسمناراو قارعقباسلاونهر هیلعتل ود

 یدرایاناهذا شیدخح یئداوح یروهظ ك جرا وخ ضعب

 < یدګباهولادبعند ع لاوحا چ

 ترصضح دهع عقآ وهدننب ن رکمکم هلا ٥ صب ندنسیحا ون برعلاةریزج

 ینیدل واهدکمرب دکیرب هنشاب قر هب اص هنل و تع د و لالض هبا ز واک یعرشدودح

 یتیمرح*یلاها یس» زا وآ ی کج هدیا م وجه هنب رز وا نیم زن نیم رح لب یقشا قاطرب
 ۱ دوج رودبودنار رک هت داعس رد هکم فی رش هنس نک ییکیدروشود هشالت 9 8

 | هجولتیاکی حد هنس ودنک و ال هناما نانل وا ند هینس تنطلس فرط هن ردبهدیناخ

 تکرحر هلو موقرم "جراح قجنایدبا شغل وا راعشا یکج همه ریدسک
 تاک ر ادت كم وق رم بولوا جات لاکر ادن یلکی سلب هدا یدصت هب هعظع

 تاراعشا ندنفرط هنسک هقشب ندنسلاھا نعرحر ادهنغدراو ھن را همت رھ



 r ۶ دادغب تااحرد من صور عوقو #

 1 زکیدو اشاب دجا یشادنرقو اشاب دج ئابا نالوا ثعاب هب رفس نارا

 | رب و لام لذبندفرطرب اشابنسحیسیلاو لصوم یتیراهدازعو یتیراشدنارف
 ۱ مهیا یوم هتشب ندک دا بلح هليا لاا هناهکح لبح فئاطا ندفرط

 | بوداقافنا هراد لخادیدارکآیاسو رفاک عقا وهدیلا وح لوا هلیراتطاس و

 ییاشاب دجاو ندنلو هنس لردبا بصذ ق هخ رج ییاشاب دم هیلا یموم

 || یسودنکه با قوسهناربا دودح ندننناح یغایا غاطهلبا رکسعردق كیب شب

 ۲ || هنرادصماقم هحدقا نکجهدبا تکرحندنراارو هلیا نویام* یودرا جد
 ۲ دعا تعانم وانواهدنلوص و هنآرادخسه رو ذعرکاسع یدیشغ ارب رحت
 راعشا یصوصخیبلا دایقناو تعاطا هناخ خاص نالوا یک اح هناب عقاو
 "هن رزوا هلکځا رادتا ه هناصح تکرح هتشب ندکدعا دایقنا هدقدنلوا

 بولیشوروط" هه راحت ینوکی اص یجندرد نوا كالوالاعیرو بولپراو
 هلغلوا مزهنمو بولغمرولناربا هرکصتدقدنلواه راح زواحهندتعاس ج وا

  یعیدنلوا طبض یرابوط كروب زددع نوا هقشب ندقدنلففلت ولتفیعوجرب

 | | اشاب نسح هیلاراشم رکسعرس هرکون یعیدنلق اضیوتراغیدروکذم رهشو
  أا هعوطقسور نانلاندنرارادمان كنادعاهدهروکذم هيرا و راعشا ندنفرط

 || تیظوظح و طاسنابجومترسسرخ و نیغلوا شغلقرایست هتداعسرد ځد

 | | شزا و لصف هدنتح هبلا راشم ۍراترضح مانا راب رهش قرهلوا هناهاش
 یجب زوقطنوا رخ الا عیب رن :اهدنسهظح المر ول وا تسانم قاروس تافتلا و

 | یدکی د یااترستار رک رکید كهيلاراشم هلید یسافاراتاتین وک
 ]| ناخورسخ یناخ هنس ینس هعقو كناخ حاص هبلایموم یناخ هنابهکهلبوش

 لاد عقا و هدنفارطا هلا فوخ ندهروصنمرک اسعم وجه كح دنا عاقسا

 كردبا ارادت یرکسع شابلزق كب یمرک,ندهراسلاحم و ولزوک هرقو هغا رو
 اشا دج یخ رچ نکج هلک هیولباقم هليا ه وق تاکرادتو هرفو تام

 | ندنکیدشا راعشا نغیدل واج اتحم هی هنامایلکو رابخا هیاشاب نسح رکسعرس

 ندنکیدلی یخ داشاب رکسع رسی عیدل وا ندن ران اخرت كع رکد نز ناخ ورم خو
 . || هجورب ید ناخورسخو شلئا لاسرارکسعولتیاکهنتیعماشاپ دمع لاحرد
 13 دوسش هن رزوآ؛روصتم رکاسع لر دنا و کس سالب هلتک رح ند هنس ح ورشم

 کک || یسنریارازاب یحندب یعرکی ثال والا عین رده روصنمرک اسعهدک دا تردابم
 < وک و



  rمسن ان ی میس دات ۳1۳ ۳

 موی,

 یتاکهایس اهاس نالوا یرومآ راشتسو یادت هدنناکنه یاروق
 ندک دّننک هنیصتم هرشط یسبدنفا یناباکترا و اشنرا عاولا كنیدنفا نیسح

 نارود هدصاوخ و ماوع لفاحت و هدسان ها وقا توقبحهادیمرر رر هرکس

 هاکڳ هروهظ یهاشداب بضع هدنفح حل وا نوا عع“ لصاو یکیدلیا

 هبن ره ضعب نوجا كقلیوس بون)وا سبح هدنفرط هصاخ نایناتسو سس
 لام هاا: لتق تیاهن ندنکیدت ادانع و تنوشخ ر اهظا هددسنا شارب دشفص

 ردشغل وا هرداصم أ

 لاح ر هنتیعم هلهح و یساعدتساكناشاب ىلع حاطا یر مع ی یبناحصراق

 هدانناوب كن هيلع تل ودقصابونل وا بیست یب رومآمكن ر ندهیلع تاود |

 هل و ځد هنتیعم یسیلا و دادغب ندنغیدل وا هنفرطدادغب یماقها و رظنیلک

 هرص مدعم نوک جاقرب هنتیعمیرکسع رس صراق هلک مزال ینیبعت لراشتسمر

 نانل وتهرزوا كنا تم زعهزاج بناح بول وا لصفنم ندنغلا دک ر زو هلن اما
 ملسنال وا ییماه ماع ةناس رت اقباس هنتیعمیسیلا ودا دغب ویدنفا ها رب ادیسلا

 هنمالک د وفتهدف رطل وا كن دنفا ی رس ےلس هيلا یوم و یدل ر ویب نییعت یدنفایرسب

 یدنلق ناسحا یمهباب لوا ٌهچمانزورهنسهدهعهرزواقلوا رادم |

 قج هل وا.لاسرا هنسیلا ودادغب هلهجو یغج هنل واناییرابسیآهجورپ و

 هیطع نالوا بنر نوجا اشابنسح یسیلا و لص وهلا ها هسیکی لا زوب
 ولر هیطعو تعلخ نانلوا ناسحا هباشاب دم يکناباب و هبنستاشمشت و

 یدنل وا ملست هب ودنک هرزوا كلرب و ه رپ |

 هلهح وو هد را رات ضع یسلصا بلس كس رومآمو كن دنفا یسجلس

 دسک زوبح واهدنداعسرد هلا ینیدل وایسادنشک و بق دادغب هکرد راوطسم 1

 عفدندنداعس رد هلکلک هناسل ندنفیدل وا شم ردت |ان قان وق لامر لر دبا قرص
 ردشعا سبک ت امولعم و فوفو هنسبلا وحد ادغب هلشسانم قلا دا ویقهدننر وص ۱ ۱ ۱

 هنسا ور كنافلخ نشلک لید لا دنع علا و یدنلواحارخا هفرطل وا هلی هناهب . ||

 هلبط رش صال“ یبہ صب قتل ایا دا دغب هلرق وس كنب دنفا یرسمیلسامدقهر وک دا

 نیش یتواخر هدباب و هسیا كناشاب هللادبع تونل واهیجوت هاشاب هللا دیع |

 هدادغب نوجا ناب رکصیلحت هلک روک هاتع ضرعم یدنفاملس قحصل وا |
 هما هباتر وا یسودنکه رز وا ك هر وتک هل وصح نص الکسا كہ رص بودیک

 ردشلوا بغار یسودنکه کمیک هدادفپهلبناونع تراظن نیغلوا روبج
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  هنلوابیئرت ندیهان ترادصبناح قارادوماشتحامزاول و بابسا كنا ود
 | شفلق هثیهت هحدقا تعلخ قح هنل وا سابلا و تراز ومزا ولوبشا ندنکیدلک
 1  ودردقج هلاکت رازوةبر یجدرلنل وا یس ولقا رم ثداوح متاط ر هلغق و

 . || قلوا بان هعفدلاحرد بوک تربح همظعاردص هر راعتعلاق هه و صعق

 || یوم والوتر دق هلل وا هرکاذم لاصم ضعب ب ودنا لاسرامدآ هجاغاهرقهرزوا

 || ندنسوپق یرانالغوا چا هلبامدآیکیاالیدبتراچا هلکقیا لاحتسا یتسلک كلا
 3 ۱ یاو هاه اش هج ورا دم ودنک ندیهات تزادض فرطدورولابه قصایارس

 1 ۱ رداضص ه دنفح و درج ول هنس SE یل وطابا هلراز ودر هرزوا

 . || عافشنسا و احرییلیوحت و عانتما ندلوبق هدکدلبا هازا ینوبامهطخ نالوا

 تروصقرهیلوا دیفم هدهسیدنا یعسهعانقا رد ره مظعاردص بودا

 نوا یزام ماشحا هلغا وا شعابرقت جد ماشحا یدتاراصا و لص انا

 ۱ توش وواص ندنس هفرا هاک ابهداننآ یکیدتا مايه وضو دید یظعا ردص

 | بونا اغصا هدهسیدنلواحاطا هنس هداماردقنرههدقدلواراوس هربکرابرب

 || ردص یدنیک هتسهبج نالوا بوصتم هدنسارو ییارس حاغاهرق یرغوط
 ۱ || هیلایمومهدکد تا ضرع هبهناهاشیاپک اخیکیغنیدلوا ییارجامراچان مظعا

 | بسا هصک لوا كر هلکلا وز وصقن هبیراب رهش هج وتن وا لاکر هدنفح
 ۲ | هشبتعاسیدنفا سیئرو كیادضتک هك هاغغلوا نامرف یسفلوا ین هلع
 ]| هرادکسایهبلایموم هلشرعم رشابم بولاق هدیفصا باب هلتیلوغشمو ردق

 تبع لکنماضرلانعو) ییمادرف رایدتیک هنیرل هناخ ه رکصذ دک دا را ما

 - هیجوت هناح هلت رازو هنر هنسهدهع قرهلواوفع رهظمدنب هح ادوم ( ةلیلک
 چ هم قرولب روب هدعاسم هنسامدتتسا نالوبعوقو هن نکیشغلوا

 || فارحاهدنجا نم هلشکعشآ ب صن ولزع و قحنا یدنلق لب وح هنتلایا هيهات وک

ES EUS,1 هدهس ورب كد هيدا جازم ےک نره  

 ١ نکل یدنل وا نامرفیسعا تع زط هب هيهات وک نالوا یبصنم هدعب و تماقا

 1 هنر و ید لی ا هناخ مت ند دشا وک شم وومام ن کمک قوح

 1 نالوا ییاثروخاربم ولواروخاریم كىدم سکر چنالوا یدک ر ایج ر
 ۳ اداژ راوسهتو یناد هات قا طصم دنسیرداو یراب رهش را دس

 1 ۱ یدلوا روخاربما كحوک ك هلادج
 1 هرکصندف دالوا جارخا ندنداعسرد هلترازو هسیا لاح هناشاب یطصم

 * + روخارب #



 ار :
 ردشش وا نقد اد | یشعت نو دسر زح

 نامز تو لاغتشا 4 هدافتسا و هدافا دن همت ر ورد هد دم تدم |
 نالوا شعا قاتعسا بسک هسور یرهلوا غلاب هب هنس ید یرتءزالم

 یی رات ر ورسم تروصلاصحتسا هل راهیناصءا لوصا یارجا كنادنعثثاد

 یهنکیا كرخ الا عیر بوروی مالا یدنفادعسا دم ان وممالسالاحش
EEنا ( ساب صا قیلعمل اهل وکلو ) عقاو هد دنسم كل وطم  

 كشناد باصا زواج م ندزو هدنفرظ نوکزکس ید كرهل رس وک سرد
 نوبامه سورهبالضفرفنزوت وا نالوا نایامنتاضصتساهدقدل و ماتخ يرانا
 هنسلواماوع و صاوخ ةنسلا روکذمهلبا ريخ كهبلا راشم یساروی ناسحا

 لخاده قصاروضح رکشتلا لحال رایدنفا هجاوخ نالآسورردشل واببس ||

 قلوا ندنراهنب زخ یدنک اشاپدم یهدنرادنانلوب رظءاردص هدنراقدلوا
 شورغ یشیمرکی هرزوا قلوا رادم هنن رافرصم هنهت هن رب ره هرزوا

 قرط هرانلوا سردم هلا ناما هرکص ندا هلفلوا شغا ناسحا

 ردشلاقتداع كلرب و شورغمشیمرکب ندیهانپت رادص ۱

 هک تالیدبتو تاهیجوت ضعب #
 یی هناهاش هج وت ینیدل وا لئاناغا نطصم جا انالوا یرابرهشلوا روخ ارم

 لابقا هلب وب هقشب ندنکیدغب| تیامرهروک هنیردق ك راکوی بویمهدیاعضه
 هنسهعلاطم كس رابرهش رارحنس یساش هدئنطلس راوج كن راسوهوت

 "لرخ الاعب ر نیکلک مزالیلزع ندقلروخاریما كهبلایموم ندنکیدمربولا
 نطصم هبلایمومبونل وا بلج ه وامه ر وضح مظعءاردص ین وکه عج ىج وا

 نوک لوا نامه هلغل وا نوباهه ب ولطمیسفلقرومأم هبصنمر ترازو بار تن
 لوا قرلب روب نامرف ههبلا راشم ردص یسلوا تعلخ سابلا بخت الب
 تدوعهنماعم لاحرد ج د هملاراشم هد اعئا نو اهشطخ نال وا رداص هداب

 "لرلاغا روخاریما عدقداتعمرب هبلایموم هدکدتا توعد یهیلایمومیاغا و

 رطح زور یرلکدلک هذیا بيتر هب هک ولم تمدخ هدراهب سوم لالخ

 ینکج هلک نوک ی کن راب ه نص باب ها راعشا ینغیدل وا لوغشم ۳۳ رادنیفایض ||

 فااح هن واه نامرفنوعضم هسبا یربخأت ها ۰ صوصخ یدلیارابخا ۱

 نالواكحهدنک هنغانوقهد ولا ترازو ورندهت وا هکت وح هعشبندقدل وا |
 ۷ ا



CS Eu. ) 

 كلوالا عبير اليدبت هدالکش تعلصم بح اضرب یراترضح مظعاردص
 | كرد اراذکو تشک ی نس ویق رادرتفدهدن اهدا ر یکیاتعاس یل وکی جنز وقط نوا
 | تنر هسبا وب وروکی فیدل وا شمالک هسیک یربغندنرادهسیک تافوق وم
 ندنکیدش ابا ا نسم وا ناد رک س و لیفسهدن را هش وک ناخ ك اضم باعصا

 | تعاس بولکەن رات رومآملح هدر تعاسیلحابص مالقا ن روم امده اعف

 كن راتب روم ام هسیارول وا ران ديا هام و نام رف و رها یراقک هنر نا هدقج نوا
 .یفیدلوا صم قفلوا هلم و بوبغل واافتک |هلب رایف وحفر
 ۲ یدنلفنالعا

 ۰ ]|| تاحوعمو ربتدنامزیرفدل وا تفالخ تخت سلاح یربترضح هانیلاعماشداب

 هغ رشت نرانو امه يفيض ندنرافدنلو لوغشم هلیلیدعت و ع وقت كلروما

 جاغاهرقینوک یھ ر کب ك موق رم رهش هدهکرابمهنسون بویمهلوا بایتص رف
 كال والا یداج هرکصندقدروب هزتو مارآتدمرب فی رشتلابهنس هشدح

 ' ردراشهروب فرشتن ن ران وامه یارسلحاس شاطکشب نوکیا

 ا ¥ اشاب شي وردد تافو #

 ا شیورد دم نالوارومأم هدیلوسلک )لزرع ندنرادص مدقاندنو
 ۱۱ تودا تمزع دن رومات لح هلغلوا شلروب هیجوت یصنم هيا
 ۱ ]| زقاس لاا رم فلاخم قرهلوا حازلا فرصم ندنفیدلوایتلاهلیایردرفس
 "رب زج هدننعص جام میگو اوهلیدبت هدنرافدرا و هنلحاوس یسهر زج

 ردشعا تافوینوک یجندب رخ الامیربوقیچ 4هروکذم
 قرفندنبلص كناغا یردق یجقلعاب هر وکه نغیدنل وا تیا ور هيلا راشم یافوتم
 هدیسر هری نسبودادلوت هدنسهلح مدق شوخ هدنلالخ یرلح رات يکيا

 .قلرادنا وده اشابدیعس واشاب ىلع وا ا ییئات قر هنل و هدنراتمدخا رزوهدقدل وا

 نواه ناو د ناکجا وخ هلتبسانم لوا بول و ایراد هسیکرا درتفد هرکصذدک دا

 هنیصنم یکلیج هرکذت هیلام هدنسانا یرارفس یکیاناسکسولخاد هنکلس

 ه هناتسآنوامهیودراقرهلوا لئان هنغل راد رفد ل وا قش ن رسکمع قوجو

 یسهنسبول وا یراد رفد لوا قشهنارخ ومیدیشغل وا لزع نکردالوخد

 قرهلوا مظعارردص هدنفرظیآ ییارب و یلاعردص یاد نی زمسةلوب ماتخ
 هرکصذ دقدل وا ماوعو صاوخ عجرم هدن رادص یرادش یازوتط نوا

 زق اسررحم هجورهدهار یاشا نکردیک هدقدلوا روا هب هناح ابا لر

 هک هرزج
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 | هيلع تلودهسقو ردا تأشنندنسلوا شنافلوا تقدوراسعا و شمال نارا ||

 | تالماعمو شفلوب ی رایچلیا ول هطبارورصست اباد هدنرافرطدنهكنهیاقع ||

 | هاج كن هیم السا لود نالوا هدهعظع ٌهطخ لواو 4 هبلاوتم تاراختو ||

 ل وبقم هدفرط ره هلدنهو شفلق تمهو یعس نکما ام هن رل هظفاحم و

 هنلایراح هیلع تل ود یت راک كنس هبعانص و هيضصرا ةعتما نالوا حبا ورو

 لودورول وا هد هینستنطلس یرب یلیخر دنه یدعش ىدا هل وا شلر وک

 كن هموقرم ةطخ یدیا رونلوب شمالواناشیرپ و لحمضم یخدرهبلاراشم
 NTR وی رادقمییاثشهدههلاطا

 كنلفهد همت رم یی AE رکتزوالواردراو یسهعند زا ندن ویلمز وهدا روا

 كنول ریکتروب رهدنماناماغ یدوتس و نو نرو دیمارازسنارف وراول هقراعناد و

 شا طبض یی را رب قوچ كب هنفرهتفر بودیک هدنههلت راحت هرکصندنفشک
 یماینابموقدنه رب یخ درا رکنا مدقا ردق هنس شت زون رندن و هدلاحیرافدل وا
 راس نالوا یسابقرهدنقوزآ بو الشاب هکلاع طبض و هنراحت هلرب لیکشت

 یرافدنل و وش وراشلاةزکلای كر دی ادیب نوت نوت ناب ندرلاروا یزاولاب وروا
 هکقب رطدنهیرقدل وب هد مال وا ران و ردراشم روتک هنا دم ی ام تربح لاح ۱

 بولوایوسیعیراودنک و یتیدل وا یل هرطاح جو قاز وا تیافردیلو یرودینا |
 یتیدل وا هعنام بابسا هحناهد و یفیدغل و هدند وا یرب گن هب دنه لود

 ییسج كلم رب سیفن و تبنم هل واهلا تاب" و تام و لعم و تربغ و مادقا نکی اراک رد
 وی دل ولم هاتهح هل لج تفالخ ونالوا هبمالسا لود فزشااب راشغا ظبض
3 6 ِ 
 لا وللم یزفروک هرصبوشیوس رګ لدنهو یراتاید ءابج هاکشلامكقفآ
 هد هم ر یراشعم شف رانا هہاع تلود نانلو هدنلا یرللو ده زدن

 یدزلوا را هنیدبل وا شهروب تم

 ¥ تاموقو ضعإ وی ام ردص یادت صن ولزع 9

 یجنزکسثالوالا عی ر باج الا بسح یدنفا مها رب ادیسیلاردص یادضکا

 یضیف نایلس یلاعزدص “یب وتکم هنب رب ب ولی روی نیبعت ی نیما هرص هلبا لزع ین وک
 هتسهدارقلادخنک هر ند ر ندقلیح وتکم هج رک | ویدنل وا بصنادختکی دنفا
 ندنامولعمو تیارد باصصا یذنفا نایلسهد هيا تیفیکر هداعلا ق وف كل

 ردشفلف عیفرت هغلادخك ندقلیوتکم هلیبسح یسیناذ قاقعتسا نیغ واب
 | یدنلف هح وت قفا قفا ىم دح هبساحخ فاق وا كچ وک یدیلیصوئکم

O E o E 

 صح نومرو
 ن ٹن يصاع)



8 5 3 

 1 ید و شفلقاعدتسم هدافا ان قرهلوا هرابعلا یی رعهدنلتیرادتقروج وا

 یرادقمتس شقلاقرهلوادافلا دصم هل اروک د مرون ه ځد هنا ی راد قم ق رو

 یرالخ ضعب و نوصمریغ ندللخ ییکا رت قحا بول وا شغل وار رګ هدیصقرب
 . هقنارفالایزوا زکلابقر هبلوار وهع همان لضاهدلاح یغیدل وانو زوما د

 یدبا شفل رهمهلبا رهم وب

 ڭكنیکر شمیم وکح رابیلم مدقم هنس قرق ژویکیا ندنو ینوعضم ۂصالخ
 یکرت فسو هدنراک دشا هناعتسا ند هلع تلود فرط قرهلوا زحام ندنلا

 هلیس هناعا لرکسع هنیفس یکیا نالوا شل ردن وکه لیتیعم رلکب مان یکرتنیسح و

 هلئسنما و تحار هک من رام راتیللاز و كم ندتفول وا قر هنل وا هبلغ هنعشد

 _ قلوا ینایفطكنکر قم هدفرطلوا هن وربند هنسقرفنکیا راشع اتقورارها

 مادقا هب هلباقمو هب را یس ودنکه ج رک | دنکلک هن رخ رات زکسناسکس هلببنح
 كب زو هلغلوا هقاضمراح ود ندنتهج هن زخ هرخ الابهد هسبا شمس وک

 هعلاطمو صحت تشک لعل وا ترابعندنساقلا قمل وادادما هلا لاس را نوتلا

 هنامارب هل و ا ناست عقاولاف هدنراګ راد یللازو زوقطهدقدنلوا

 رایلمهبا تارک قرهلوا هنک اح تارک هناعاو قحا بولوا شلوبعوق و

 الثمهدقدنل وا تین هرافرط وب هلیبسح تیدعبو تب رفو تهجو تع“ هسیا

 تموکحر یسیکیا هلدب رقتقملوا تماسم هنبرب رب یک لیا جا هلبا فیرشسدق
 تقولوا هلب هسلوا لثلابقوبسم یضوصخ هناعاهدلاح یتیدنلوا لج-هغم وا

 ىلع دیس یغیدلوا منم یهدنافرب هقشپ ندنسهرم مانیاسا هناما نانلوا

 كنا سابق هنقوو یتقولوا هتشبندقدل وا نیشمومولعم یخ د ندنس هچګ رات
 قارع ندفرطربو م رق ندفرطرب هيلع تلود هذه ةلاخا بویمهلوا نکم

 بولغارب هب هظحالمو رکف یلّوس فاعسا ندنفیدنلو لوغشم هلب راهباغ
 یدلیاراظتا ها وج هلا تانیمعت نالی رب و دم وق معربفس

 ٭ هحاس وب

 شماعا هدنافرب هتشپ ندنسه رگ مانیاهنا هن اعانال واهدن رخ رات لا زو زوفط

 ,„ یسل وا شمال هلبا لویورظذ هب هن امتسا یه رکص قروهنل وانابم ردیعیدل وا

 ی هق را یسمام هل وا یسهعفان "هرگرب كت واعم ردندداومقح هنل وا فس اتمظع

 هل شمالنا را چ

  یدنفا یطصم هداز یحاغوص ربارب هلبءدآ رفن زون وا كلرملب رب و تانیبعت
 بول وا هلاسرر ردق هقر وزکسنوا همان یکی دروتک ی دلر دن |تماقاهدنس هلا



 وسط
 روع بوثرب هلی رشابماغا دع یشاب یعیهاش هنسلاو اش رەزا ذاا

 یدنلق لاسرا رش رهو ریو
 تیاکش ندنسیلا و لص ومهدنص وصخ رتاخذلاسرا اشا لا دبع یسیلا ودادغب

 اررکمییسلروب هیج وت هباشاب نسح یسیلا و روزرهشكنهرو نمتلابا ردنا |

 لصومیتلابا سا ویسوهاشاب نسح یتلایا لص وم ندنغیدل وا شا ساما واجر |
 داشاب ىلع نکی ریزویلابا هوقوهیاشاب نایلسریزوهداز لیلح ادبع یسبلا و |
 یارسقاو هباشاب نطصم ر زو هداز ی زاب یغاصسبحاصراصحهرف و
 یدنلوا هیج وت هاشاب دم هداز لیل ادبع ندناریمرم یغاصس
 دجاهداز اشا نامکلاب وطنانل وا هبحوت یغلظفاحمنیتوخ هنسهدهعامدقم و

 یناصبلیا یرافلس نکیاهرزوا كقبک هش روما توا تاد لغو كناشاب

 یسیلاها نیتوخ نعضنم یتساشا هدنینوخ و نیبمینلاح نسح كناشاپ نایلس
 اقا هدنسهدهع اشاب ناعلس هن یسهظفاحت نیتوخ هلکلک صحت ندنفرط "
 نوحابیدات نسایقشا نامروا یلد جد كنامابدخم هلا را

 یدنلقنام رف یس ا تماقا هددا رغ رازه

 یماغا یرصک+نالوا شلرون ناسحاو هجو ترازو هتسهدوک وا
 لحمدقانآر و بولب رافیچ هلیغاحهلاحرت ینوکیصتت وا هلرفصاشایدجا
 یرکلت نالوا رومامهقاهدیلوسک هنر تونل وانامرف ین ھا

 یدنلوا بصن یساغا یرهکی هرزوا قلوا هينا ةعفداغا دې حرم ندنغلاا

 ¢ دنه بناحزا یچلیا دورو ۴

 هناروسارب عقا و هدننابه یر هلکسا هلاکن هلباتاروس ندنلحا وسناتسدنه

 اوا یر رالح دفا ثالن وکی مرکب اضرعو كالن وکش ملا الوط

 رازراک لوغشمراهن و لیل هلیسهشاطسوح نناک هدنفارطا احریلعناطلس

 شعا ادهالیف ددع یکیا و لاسرا همان هعطقرپ هب هیلعتل ود هلب ریفس مان ىلع

 یانثا نکرولک هلی رط هب ردنکسا و رصموشبوسهیلا یموبریفس بول وا
 هدنل وص و هل داعس رد هلی 4 ده ليف ددعر هلغل وا فلت یس رب تالیف هدهار

 عص و هنن ارساشاب لصف هرکصذدقدلروب دناهاش روظنم لف یکیدروتک

 یف وتسمندب ريم بن اح تاق الملا دعب هلبا مظعاردص ید هبلایم ومریفس یدنل وا



 هنس هیکت یدنفادا رم حشهرزوا قلواندراقع قج هنلوا ذخا ندنلام ثلث
 یمهناخناکهدنسبلا وح یم ويف توا و هفظ و نوح ناکجاوخ مخ واهب نان

 ا ا رس تو ااا يا اشاب دجا نالوا هدراوخ
 ةعساوةج-ر هيلع هللا هچ رردشع | نیعتاهب نان هراررب هنن ارح یمهس ردم و

 ۱ چ هب
 یکی یعی زسفابا و زسلا كن رب ندناداس نک اسهدنفرط رایج راطنق هدنداعسرد

 ناو د یرد بودادلوتیلغوارب قوب ندن رلقابقزب دیعایا یکیا وندنرلکسرب د یا
 یدنلوانیبعت هغبظ و ها نوا یو ندنیلسلالا تدهدکد ر وتکه ب یلامردص

 4( تالیدب وتاهیجوت ضمب و دادغب بناجزاترسمرخ دورو

 یتزج امدقم بول وا ندنرلهدازکب یغاصس نابابنالوا ندننافاضم برع قارع
 هلیس همان رعاكنا والا هناخ عرکدنز قرهباص هنلود تمعن نارفک هلبا هناهب
 فرصتو طبضارج ینو رل هعطاقم ناسحو هرد و دورو هنغاصس نیل دنم

 هق راع عطف ندنفرط ی هب اشاب دلاح نالوا شعا دونج ببترت هلس هبعاد

 نکیشغ وا راعشا ور رصندنفرطیسلا ودادغب یتج هنلوا وفع هلبطرش یسعا

 ایاعرو ارقف ندنکیدنا یدصت هناب دعتو لاظم هدرافرطلوا هنن بویعاافصا
 ثبشت ندنفرط هبلا راشم "یلاو هنلاظم عفد هل راغا تیاکش هنسیلاو دادغب

 ندمح ناناخ هتشب ندک دعا تغارف ندنسهنایغاب راوطا د هدقدنل وا

 لوا و هدافا ییکیدنا تکرح ندناهاشن امرک هلبا هریف ورک اسع كنانحل رظن
 دعاشا یتغیدنل وا ضدوفت هنس ودنک ندنفرط ناخ عرک یکلهدرکرس كفرط

 بیت تندنکیدلب قافتا وداحتا دن وی دفع هلبایناخ ردهلکم قاو هدنراوج هلبا
 یخدندنس هقرآ و ییشواج شاب هلا رکسعرادقهرب هبلاراشم "یلا و هدننعصازج

 ندناکر ادت وب جد م وق رم*یغابیدبا شا لاسرا ینسادختک هلا رک اسعولتلک
 ردق ییدلب هربدکبرب هنشابندنس ههاط شابلزقو نددارکآ قرهلوا رادربخ

 ۰ هنرزوا یرکسع دادغب هدنراک نیطدنم قرهلوارضاح هبهلباقم هلیارکسع
 یرکاسع كموق میناب بونلوا ه راح یرادتم تعاسیکیا هدکدتا م وحش

 ندنرهدازج و اشاب دلاخ نانل وا رکذ هتشب ندکد کج نداق یغوچ رب قرهلوا مزهنم
 رادمانرفن یکیا هلبا ناخ نامرهق ندراشابلزقورف چ واندن راراداعف و كد

 یدنلوا لاسرا هت داعسردیرلع و طتممس هاب التق لاحرد بولی و ط قبفر

 رفظ وز وف همدقم هرز واقلوا یرثا هناهاشعلاط یربخترسمو لوا كنجرد
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 عرق د ندفرط رب نکیا لوغشم هلیرفس نارا هيلع تلودقباسلاونمو
 هلغل وان وریراتلاح یکجهر و هان یب رح *هداما هلدتلود هتسور یسهئسع ||

 ندفرطرب یجدارح وللیتیدل وا هدقمل وا مادقا ه هر تاکرادتندفرطره

 هدتفلقماتها هنناصعن لاکا كن هناسرت ید ندفرطر و هنساشنا ران ویلقاددحم

 نالواعقا وهدنسیلاوح جامودو شک هنل وا عطق ندنلابح دم زا ورده وا ۱

 شلر وربخیعح هلوا تل وهسهدا زاهدهدنلقن هدلاح یغیدنل وا عطق ندلابج 1

 نوجا هاو فشک تاذلاب ی واش نسی زات رد نادوبق ر وا
 ۳ 9 یخ یو مرا ی يراب

 ن ی ۳4 زد رکصن دک دا لاستما نر قشماكدجا

 بودا ماعا یعاظن هتسا رک لرد راذک وتشک, یی راغاط جام ود نانل وا رکذ

 شابهرزوا قلتوط لمعلا روتسد دعباعف ماظن یکیدر E ale أ

 سم یدل ردت ادق هبساګ 3

 یدنفا نیما ده قداس مالسالا میش تافو %

 ترضح هلکش|تافوهرکصتدنوک زون وال وص ولاب هنسافنم یدنفا نماد
 یدنل وا نفدهدنس هریظح نل رشععاح ریما ۱

 هلبس هبا یل وط ایا هدست اوت قطصم ناطلس رود هلا رام یا وه

 یمهنستردنوازو كم ندننلص كن دنفا خاص موح مھ نالوا ین اطا س ماما

 یسهنس شل ا و سرد ءهدنسانئا یس هنس یکی ازوت وا بود ادل وت هد هن ردا هدنلالخ

 ۵ داس كنس شو یسیضاقماشهدنمرح قاشا یسالنم لر السه دن ابعس

 یسیضاق لوناتسا هدنرخ الا عب ریس هنس ترد شع ویسضاق هروُعهن دم

 یدنفا هدازفد سشهدنس هنس ترد ناتو یلوطاتاهدنس هنسرپ ناکاو

 دا رم دج هدازداماد هدنس هنس زکس و یرکسعیضاق لیا م ورەن رپ

 .هدنسالوالاید اج یس هنس ز وفط ناسکشسو مور ردص اررکمهن رپ یدنفا

 ردشُغل و هدیه ماقم یرادةمیآیدب نوا قرول وا مالس الا مجید

 ثیاعر 4 هع دققوقح بولوا | رتفذالم واكس و فلطل لها هملا راشمیان الوم

 یدنا تافص هتسس تادرب ولتوتفو توردا
 سیو جنس



۲ a 
| E ا ® 9 د هلسهاهب قعوط یهللا واشم | 

  eكيارکیحاصهدکدتارا رف هلا حب ورخ ندع رقهرزوا كلک هتداعس رد |

 ازومأم امدقم هلهج و یفیدنلوا ناب هدهمدقم یارکسهاش نالوا یشادنرف : ِ

 هلیبسح یسوا یولح رول هبسور ندنفیدل وا شلک بودیک هغرویسزپ || .
 ندفرطرب وارا هفاخ | قلخ لا رکسع وف ی رلکد | لاخدا هم رقندف رطرب

 روابوراپدردت | بانا هنغلناخ مرق ینا الرد 1

 د یارکنیهاش رایدتنا رومآمول هیسوررفنر هرز وا قفل وب هدنایامنادهدنلکش
 زوکه ننطو كندادجا وابآ هلیساقلاو لالضا كنا قرهلوا هتفىرف هن زوسكنا |

 وا شمکید  NÈچاق ر هدننصاعدتسا ی اجوتراظن كنس هح روطا ربعا هیسو

 داتعمهداب وروا ځد هګروطاربعا هلکمتا لاسرا هغر وبسژپ یرلازریمرفن

 یتیاج ما نالوا یراب ولطم ك ر داارج اهدنقح رانا نمر تعلخ سابل ا نایل وا
 یکی هدانئاو راول هبسور هقشب ندنو یدلبا راعشا یتکیدتا لوبق هیون

 .ه هيلع تلود یاس رارخوب رایدتا ان هعلقر اددح هدننا شر کلا هعلق

 ناسل هد ولت زشت سا و لاعفنا تر وص هقدل وا سکعنم

 تامدقم ندنغیدنل واثبشت هه رفستاکر ادن ج د ندفرط ر وندنعبدلن الل وق

 قتل ود همس ور یشا ندعو ااغ ور یکجەرو ریت ا یی رح “داما تساهنهر وک دم

 نالوامفج هدنلحاوسیزوارهن فوج امور لارنج طابتحالا لج ال ندنفرط

 یسهجروطارپعا هیس ور هچرک اویدنلوانییعت نادنام وق هن رکسع هيس ور
 یرظن محطمهلیص وصخ و هدنسهیعاد تلاع عیسوت یرکفولقع كنهن رق ,

 هد هسلا شلوا هبلع رهظم ید هد رفس یکم دعم تولوا هدنسرابتسا كمر

 یسهیلخاد روما ید كنا هدرفس بیقع هلهج و ینیدنلوا نایت هدهمدقم ,

 ندنغیدل وا هدهبافک ۀجرد زواهیسهمزالتاکرادن هلریسحقلوا شوشم |

 خم هدل وس ات سا ید ندفرطر هلغل وا هیشاکمو هززنحم ندرفس ع وفو ۱

 ردشع | ثبشت ۸ تشن اس كح رد رخ أتیرفس هسەطساو یصیعلبا

 ند هم قار وا ضعب زمعلدل وا نسزبسد نوح ا تانا ج تان وا ١

 نالیروی رودصفرش هنن رز واك ناو یاس صبت هل رب رقت هعطقرب كن دنفا سا ر

 رونلوا داریاهدریز هل رار (۷)و()و(6)یراتروص نامه طخ

 ۱ 6 ۱۱۹۱ هنسعناقو $ ۱

 هک یتع زع ه هسور كناشاب نادوبق 0

 لاو ٩
= 



¢ ۱۳۱ X% 
 .اقاوعفر یترازو هعفدحاقرباضتقالا بسح كناشاب نامه دیس یظفاح هدنق
 ندنراز و *هلث ات هلددسخ یسلوا راتفرک همعص تلع ورادتخا ,ندنکیدلک هلو ا

 یتراز وین وک ی عدرد حرکت كن هما یدندنکب دروتکر وتف یخ دیس وک ۱

 یغلظفاحم هدنقو یدنلقرومأم هتماقاهدنسهرب زج یوکناتسا قرهنلواعفر

 یظفاح ندو ییلابا هرتسلس و هب اسان ندا رع را رس ر زو یسلاو هرس

 ندنفلبشابیحناتسو هنردا یعلظفاحم نیدووهاشاب نکیدجم دیس ر زو
 یدنل وا هرج و هب اشا دم نالواترازو لئات

 یتیما رهش ندکلیح هبساحشاب هدناهدحوت نالوا هنفایعوقو هدلاوشرهش |

 یهاهاش هح وته د نفح ولسو ت رہس نسح كن دنفا فظندجا نالوا

 ینلسجدیتناما رهش بول وا ناسحا یتناماحطم ةنسهدهع هلغلوا بلاح |

 یدنلق هح وت هلن ر وص شباب ه یدنفا ےھا را یلرهشیکب

 ندب و هم رب هلل زع كن دنفاز زعهداز ي نالوا یسدشاب ےکح ا

 یدنفا فراعندنر ول هاب لوبن اتسا نالواشاوا یشاب ےکح هعفد حاقر مدقا

Eیکحهبعا هلا دم هروماحراخ ندنس هفىظ و تولوا سانشراکو  

 یدنل وا بصن یاب ےکح ندنغیدل وام ولعم هلا قاس هب رحت

 ٭ یارکيهاشبصن

 لبا عفدندم رقیارکبحاص ییلاهاع رقهرزوا یقیدنلوا رکذمدقاندنوب
 یرلازربمقوجر هدننعض تالّوسم ضعب ب ودنا باا یناخیارکتل دهن رب

 هلبسیعلیا دیش ور یاد هات . راعدتسا و هلع ءان یداراشمردن وک هلوتاتسا ۱

 یراسعحهرف هدف و یدلو عوفو راهش انهو او ا لده یدع

 یدلردنوک تاش سل و روش ها یارک تل و هل تطاس و ك دچا ۱

 عاونا یرهشیپ داسفقوچ رپ ندنسیلاها مع رقهدنساننا رارفس هسیا رول هبس ور
 ید هطاصلادع وبولوا نشد ۰ اج هد رافر ط یدنک هللاسئاسد و و

 یلئاسو قحهلوا هتشررسهارجا ینیرا ریمضلا ینامهدورلیا بوبمروطكت
 هلبایرخا روص هاکو ابا ده ضرعهاک هدنحم مع رق هلشنكعا شیردوكرادت

 یرازادفرط هجر یرلفدلوا شغل وب هدکشاو شّعا لالضا ه یکی ندیکپ
 يفرطر هلتروص هناما هدراهعزانمو هض راعمیرلک دا ثادحا هلیس هطما و
 هنهبلع یارکشود نالوا لئام ه هيلع تلود فرط تیاهن كرد مالا

 ناخابوک هرکصذدکدردنا تیاکش هلیاكرح یراهشدب داسفزار ندرارانات



ONE 
 ا ریصحت 0 اس "هدسو تلاخدو اجلا A4 هيلع

 . یقاط تاو كروکه ناخ یلکرا ندهناهاش فرط هلغلوا ترابع ندنتادافا

 ردشلروب لاسرا و ناسحا تعاس رهوحم و ۱

 € اشا نطصم "یلوتقم #

 کرت هعلق هد رکبراید هبا لزعررح لاونمر بولوا یسیلاو دادغباقاس
 ی ترد جوا هدنرخا وا یسهب راح هس ور مدقا ندن ون اشاب نوا

 دشاطکشب هلا لاح حوکندرادکسا هدقدل وارومأم هنامهیودرا هلرکسع

 و روصعهد نعش نویامهیودراهداننالوا هرکصندکدلر وک

 قاباهدرالو ن کیا شلروم راعشاو ما ه ودنک ی ی هدادما لاحتسالا

 كج هيب وو راذکو تشکهدنسیلاوحدایآن_ رقویلوبنابتیاهن ره وروس
 لس كنو امه یو درا هدرنج و شمامارب هتیشرب هتشندرارضا ییارتفنوحا

 کجە هن رب دادما یلک كعشي هاش شا نوا ندنغیدلوا هدهشاصم

 هب ودنکی عج هل وا بتاعم هسرول وا كج هدنارادت |هراذتعا ی دهرکصندنو و

 هلبا هبها و راذعا بويا افصا هنن نکیا شل وا راعشاو رما اد کا
 یدا شردش واص

 هليل ومأمردبا یعس هنامدخ ضعب كجه ردنا وفع یتسهقناس هج ارخْوم

 شفلق رومآم هنفرطبرعقارع
 | ندقدمارپ دشا قلهقارب جد هرکو نکیا

3 1 

 شقغاط ی هب رکسع وق یهدنشاب قرهبادلا هنسهعدخ كناخ مع رک هةشب

 هدرکب راد قیاس لاونمر ندنغیدل وا شمل وا ببسهنسم واالبتسا كنهرصب و

 نالوا ش لرد وک ن دلوبناتساهرزواقلوا تربع هراس هرکصتدقدنلقدن هعلق

 < تالیدبن ضعب و هلزاز ع وفو ##

 یر وک ندنابصق یلوطانا ۵ گی كب E | ین وکی کد نوا كنەدعقلا نود

 ضعب كنرپ وک قرهلوبعوق و ضرا تکرحهدنسیلاوح هبساما و نوشز رم و
 ۱ نالوا دیس هط وفس كنءراس دجاسم وكنعماح یللغ وا ىل رب وک و یرالناخ

 ردشلوا فلتمدآ ردقزوب قرهلوا مدهنمیرارب
 بولی رو ترازوهدلاح یعیدلوا هدنسهدهع قلاغا هباغادجما یساغایرم ےکپ

 را هب دند قارادو لود هدشصا روضح زر ابیتشد هلْغل وا اشاب انا

OR لیوح 

 # هیدن ٩6
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 دا حس سم 5 تصسح

# ۱۲۰ ۴ 

 یکمدقم دنر ا ی دبل ت و تیاچ ی . رئاخ ناحاب رذآ 1 ۱

 دنن راودنکر رحملاونمرب بولیشالکا کو دیا ندن اما یرات فم یراشها وخ |
 شر ومام كن رم ۳ هگنوچ a تدنما هلرمام

 چرم ون *هدعاف*یفانمیدیسلوا لاما بج وم الب كنار قف ۳ واست و

 ندمورضرا حورشهجور كهيلاراشم رکسعرسس نامه هاتنهج یعجهلوآ
 هبهنایکح بولما دورولاب دن فرط ضراق یزهدالرباج تا لا و
 ا ندنراناخ ناسحاب رذآ رک ا بودا رظن "هلاحا هنلاوحا كفرطلوا هلتافر

 هنرارزوا هکسءدعاق لثلاب هلیامتفولوا هسردا سح هنامصخ تکرحرب

 یدنلق راعشا و مماههبلاراشم یسا تکرحب
 ردلج هنازربمنیکر وکم وق رع یتاک ك ناح یلکر ا ہرکصندنرو م تدمر نکل |

 دک و ی وخ هلبریب دن نسح كناخ یلکرا بوک هت داعس رد هل راد رهمكنسيلاو
 باج هب هيلعتلود فرط ارخۇم دی راناخ ناورشو غابهرق و ناورو

 هب هیاقاخد ودح بودا مالا ی هبلعتلودتیدوبعیجدرانادعباعفقر هنلوا |

 ید ندنورط ناخ یلکرا لبا ادنس یراکدرب و نیبم ینی رلکج هبقناهاکنمگ

 هب یدنفا سرو کیا دن وه رادص ماتمو 4 لومهدنس هعطق ر نعت یلافک

 هدکدروتکر هده وللث ملاش و هشقا و ه ورف ندنفرط ناخیلکرا هرزواقلوا

 دلج هرکصتدقدنل وا سابلا رلتعلخ هازریم نکر وک رکو هرادرهم رک

 یدنفا سسربقعردو شلریدتا تماقا هدنغان وق كنسادکک وبق یسلاو

 ردشلا هلث ی رار رقت بودیکیدنفا یریخ یک کب ندنفرط

 یغنیدلوالصا و نواه تا رشتو روشنمهناخیلکرایرارب رقت ٌهصالخ
 هلهج وو كنس ودنکو بودا مالا ی هیلعتلودتیدوبعوقدص ورن دن وک

 ترقه ثعاب و تیاذع لوب هدنفح یتلاخد هنکنام هس تا ناکدن

 ندنفحهلوا مدق تباث هدندوبع و قدص ماقم یسودنکهرکصندنو بولب
 هنسهر اد هیلعتلود تیدوبع ځد یب راناخ ناحاب رذآ یکو دنک هتشپ

 یتیدل وا ندهس ورح ثلام تافاضمنوت نوت یلاوح لوا هلکعا لاخدا "

 الا هنس هب اس بول وا یعمط رظن كن هبلع تلود هدنلام و لالم كند و

 ینکیدلکهدیادعندنتنطلس وه وکش تا هسل وا نا ماکو هف ممر دقن رهرندیا |

 تل ودیاج ليما ب وکچ لا ۳ دعراق ندنکیدتآ ۾ نطفتو مزج

CT 
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 إ ر رودرا كي ها یا ۱

 ۱ 1 اطعا i a روس رر هلا بوبح رززویغب كي هلاح دج او كي یکیا

 ۱ یدنل وا لاسرا و

 نالیزاب تام ناور ندنغح هل وا م ولعم هدام تعبعحس هدرانامرف نالوا ر

 رونلوا هوالع هلیقر ( 4 ) هدلذ یتروص كسلاع نامرف |

 هک هبرغ
 هدف رطل وا كناخ یلکرا هدنسانا یس هب راح هيس ور هدي اح نطصمناطلسرود

 وود را ترضملاصیا ه هیاقاحد ودح داش ندنتاکرح نالوبعوقو

 هراح ورب دن هلا تالسا رههدننعص RE ك رگ یاخعرک هرزواقرهنلوا |

  هنهلع كیاخ رک كرديااحنلا هب هيلع تل ود د وګ د وخ یدعت یدا شارا

 ردندهیهلاکح بئارغ یسلوادنمزاین هنسلناللوف |

 ۱ < هک ې

 كراناهد هسیا شل ردن وکر ارصاهدنن روص تیاج هن راناخ ناجی ابر ذآ ر رح هج ورب
 ۶ | كعرک دز نوجا لافعا ین هیلع تل ود دیاشیراتلاخد هتل ود رد هلهحوو |

 . | لک مزال تیاعر هطابتحا هدلاحرهقرهلوا ندنالق# جد قلوا یس هلرحرب
 هرکسع هوقنال واهدنلبعم بونل وا راطخا را هقیفدو هنن رکسع سس ین اح صراف

 وبا دن تژیه هاب و و یسقیک هتسهآ هتسهآ یرغوط هناح صراق هلا
 ناناخ الا نییعتر دا صوصخحمندنفرط و قرهلوا زادنآ تشهد هرافرطل وا
 هطاستح | هلهج وره قر هلا رادنس دقعم ندن را ودنک ی يحل اب تلا وح ا كناح اب رذآ
 یدنل وا راعشا و هسلت 4 ودنک یسکا تامر

 هک ناحابرذآ ناناخ لاوحا بَ

 یدباشلروب لاسرا نون امه تاغ رشت وروش هن راناح ناجی ابر ذآ یب اس هج ورب
 | ناخیلکرا یناخ سیلفت هدنارب رګ ندادورو ندنفرطیسیلا وردلجهرک و

  فرطو بوت اندننآهدقدل وا قالك ردنا لابقتسا ندقاز وا ین واه تاش رشت

 بوت هنب رزوا ه رکصن دکدب وا یک كنآ نالوا شلروپ ادها ندب راب رهش

 وزا راب وط هلا یالا هدلاح یکید روک یرطا یوا تاش رشت

 هدنروضح یم وقرابک ب ودنا ناویدبدنرت هرکصندقدل وا لصاو هنهاکرارق
 لردر ودب وا هنموق نماد بوک ی هینس تعلخ وكر هر دتا تئارق ین وبا روشن.

 كناخ یلعنیسح ییاخ ناورو یعیدلوا شعا نالعا یهبلع تلود تیاچب

 هلغا وا شفت راعشاو اهنا یراقدل وا عنام هبارجا قیهبنیآ و یوق هوح و

 ٭ رذآ ۶



 جن 5

 اینو اراب یوا
 تلودكنا رب ا ناناخ هلغلوا یلاخ ند هب فص *هلسلس نا ربا هطخ هدلاح یکی دعو

 بولوا ندلاح و تقو تایرورمضیرلل اصلا هتکوشیوقتل ودرب یک بلع
 0 هسیا رولکمزال كعالاقتااک | یتنطلسنار ادب وقبح یر نده ومص رک ااما

 صاجد تقولوا قرهبمعیج ندیلع تلود تیدوبع هن هلا یوم نا

 یکچمدیا عابا هب هلع تلود "هداراو ۱

 هللءاشامیلاهد هيلع تل ودٌدیاسیدافحاودالوا رکو یسودنک ل رک لص الا و

 لرکو ی ام كن همان رک یرغل وا ترابع ندنناراعشا یسلت وطر وطنم و ی

 . هلکلک قفاومهن رب رقت كن رادرهمو هنب رب ر كنسیلا و ردلج ی لا كسر همان ۱
 هرواشم وهرکاذم سلحم دقع هدیفصآ یارسهعفدجاقر نوا صوصخ و |

 یدل وا بحومییتکو شو ناش دیا زت كن هيلع تل ود ص وسخ و هدقدنل وا

 ناناخ هکنوح و هنکیدعا روطخ هرا رطاخ ج در وذح رب هلتر وص رکیدهدلاح

 یبناح صراق هجدقا یرلاحمل | هب هبلعتل ود فرط هلت ر وص و ك عملا راش»

 ناحاب رذآ ردق هیدعش هدیلاع نامرفنالوا شاردن و ک هن رکسعرس |

 هن وکر ځد هرکسزدن و بویل وا دوهشم تکرحرب راد هتموصخ ندنراناخ

 تلودفرط و زرول وا ههل یدنکک هد ویا ن ردا هاا و و
 یوعصم كنناهبت یراغلوا هباقو ندراسخو ررض هسزاردا اجلا هب هیلع ||

 یلعنیسح ناخ ناور بول وا تیفیک رب یشانندنسلوا شا سکعهرافرطل وا
 | اشا یلع نالوا یرکسعرس صراق امدقم كناخ دجا یناخ یوخ هلآ ناخ

 تعواطم ودایقنا هب هبلع تل وددعباعفهدن را همان نال وا شاک هتل ودردهلدتطاس و

 ارجاقافتالاب هبا ناخ یلکرا قاخ سیلفت هرز وا فیلکت تمدخ 4 رهو
 دیبا لا زاعشا تلا نلکرا .یسلوا ج زدم یرکعمدا تردآ کک
 یل وا هدعاسم هن رلساقلا ءان هنغیدلشالکا یراقافتا هدص وصخ و نکا

 ٠ رادهنشدلروم هدعاسمهن راساعلا هلهج ول واقرهلواریکر ارق هلبا ارا قاقنا

 ندنفرط ناخ م رکرک اهدن ر وص و ویددل وا لاس را ور ادصا رلنامرف هتشب هقشب

 نالوا یرکسعرسیناج صراق هس ر ول وا قج هلوبع وق و تایدعت هن راتکلم
 هداضتقا نیحو یفج هنل وا تنواعمندنفراداشاب ىلع جالا یسلاون ر
 هدب زک هباقک رادقم هدنتیسم یسیلا و ردلج هرزوا قغلوا هناعا هناخ سیلفت

 ندهناهاشفرطو  یدلریدلب هنب راودنکیتیدنلوب ايهم ود وج وم رکسع
 حح
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 1 اشاپنایلسنالوا 2 را الا قر هلوااشاب و ا

 e رک كس رلناخ ناعابرذآ» دلاح یتیدل ر وب هدعاسندهن کو ملم
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 9 ندارزو ردنا قیدصت ور دعل ی هتفادص نالوا هب هب | وریسخبناح اتش

 3 : شل هل وصح تافاصمو تیام نسح یبا اک هدن رانا هلی سح قلوا

 ییبدل وا

SSفرد رحا تالئاس و ضعب فج هل واراهظتساو را  

 : یکج هدا مادقا هن رلعنم ندنسهیعاد داحاو

 ا | كود شنا هلاوح هتسیهافش رب رقت كموقمربفس یت اسم ضعبو
 | یلیکو نارا یخدیربرقتلصح كموق رم ریس بول وا ترابع ندنناض ورعم
 | یقارعوسرافكنارباطقفبویلوا یسهرهبندبسن فرشوییااصاكناخ رک

 دراو هدننص قل رادف رط هد هسا شمروک هلا هلا هلبح برا هعطق ےک

 | هیلعتا ود هدل الخ وب وی راک دن |تاغتلا اعطق كن راناخ ناسارخ و ناورشو

 ۳۲ ۰ هراس هاهمال وا یخ ماد زنش راح نارا یخ وزواج هتییضا زا
 3 | یلکرا هبلایمومو یکیدلرپ و دعاس باوج ندفرطرب هراهمان تناعتسا نالک

 ۶ | هلردبا یار فالتا هدلاح یفیدلروبلوبق هدهناهاش دزن یکلهدن كناخ
 || صم ناجابرذآ ناناخ نب زسقلاق تجاح هنمادقا كنب رکسعرس صراق

 ۱ نوجا تب وقت ند وبع ٌهطبار نالوا هفرطو و یغیدلوا دهعتم هب هبوست
 هرزوا قفل وا ظفح هدنسهعلق هح هلرتفرعمیسیلا و ردلج هسرولینتسا
 2 یکم و نهر حر ندننارتعم کلم

 اضعب نا یو راناخناورشو ناورودح ک وغابهرق ونا وج ویوخو
 | هناخ رک یسبرب دعب هل رال واندرلهلوقهرر و جاب اضعبو رردن وک هیده
 | هتراناح ونک یتباج كن هیلعثل ودهدرلنایکیسودنک لر هی تنواعم
 | ایادهوایاطع ضعب ندیهاشداب فرط هش رلناخ ناحجابرذآویب راکج هلبتنم
 | راب یرلقدلوا ندهیلع تلود رد نابستنم هدب ولی ردنوک هيلع ماوا هلا

 یدعتو ز واح هب هیاقاخدودحید ندنفرط كرانا هسیارولی سوکهرایغا و

  OAهكر وص ییدشا هل اصم دفع هلا نان مع رک لر هلي ندنرابسانم ۱

 ۳ ی و * کج 7

FO ac HS NA)۳ ور هو  

 هز هلاصم ط ورش ید یرال , اا اغلانومام و نیما كنىدالوا و تهبلایموم

 ٭ حرد #۶ 7

 ۱ | ناجابرذآرناسلرکو كلاخ یلکرایناخ سیلفت هیلایموملرک هتقاروا ندیا

 ۰ || یهیلا یوم ناخ هیلع تلودو یغیدل وا شا هدهعرد ینغج هیلو عوفو



۱ 

eran 

 ۱ یتروص رك وتکمنانلوا لاسرا ورب رګ هناح

 یوم ردا تیدوبع ضرع 4 هيلع تل ود رده را اب هلبااشاب لع رکنی

 مان نیکر وک ازریم هلبس همان تید وبع هرابعلایسراف هعطق رب یناخ سیلفت هيلا |
 یدلیا لاسرا هتداعس هناتسا اقیفر هن رادرهم كنسيلا وردلج یناتاک

 یغیدلوا هنسانعمطابترا و لیمر ای۳ هفرطل وا هد: راتروص تفلاحهب هيلع تل ود ا ۰"
 لذب ه هینس تنطلس تیدوبعوتمدخ وریندالوا كلام هن سض اح لاحو | _

 ردلح تقولوا یبسكنا ورا تالاح نالواشک هعوقوهدننب یسیلا و ردلج

 ۱ ډه ییبدنل واه راح هل اقا رک #۴

 یمزاتبولوا !معک*یلاسراو قوس رت اچ هن رزوانار ا ره هکنوج

 .كلدرو هنن رز وا ناصاب رذآ هد مال وا درسا ودر را كج ەدىا تک رح ندشناح

 قفتم هلا ناخ ع رک هدص وصخ و كن رلناخ ناحاب ردا ءندنکح هلک مزال

 هدب ولیشالک !لاحتعیفح هج وا ندنغیدل وام ولعم یک کرک یرلةدل وا بول وا
 یسالوالاماب كنسیلاها ناحابرذآ بجوم الب قرهنلوا تکرحهروک 6

 طبا ورنالوا هلبا ناخ رکو مالعا هن رلناخ ناصاب رذآتیفیک هد مما ل وآن وجا

 فرط هما راشم ناناخ هلکمل ر وک بس انم ی قم ! وا مالهتسا یراقافنا و داحا

 نانلف هه ندنف رط یک رر رک بوتکم هعطقررب ندنرادص

 ٠ یرلظفاح یرلباح ضراق و ریخخا نال وا نیش دحر هلا هب ده رادقمررب

 یلعنیسح یناخناورندرب وتکم نانلوارک د هلغمل وا شف ر او

 نا لع یزو یک رس سوا هدر زانو سایت ك هلع

 تل و دهم

 ناخ یلکرا یناخ و نالوا یر وه 9 کوش

 هکاشاح هسخ و بول وا نوجا تاما م هلاح و تق و باح | یتعجا م هن راهاش

 هدنناب تیامرهب یرا وعمه ق وقح هلا هس و رع كل ا«ناننشذدح رس و رادتفا

 عقا و یداحتاو قافتا هلس اعصح كن هملع تل ودلد هن او بود اراعشیب یعس

 یتبدل وا E ندناهصا ویغج هبا وا عقا و ید رکصتدنو و شمال وا

 هلس ودنک هدنمایا یمه راحت نالو ې وق وهلا هيس و ركن هيلع تل ودامدشهدلاح



 ۱ و ۱۳۵ ¥

 هریزجو وحارو هبداعو قاصسینوکو  یرللنا تم زع هنتیعم هيلا راشم |
 امر رسهدادفب بابا نامصث نالوا هدنلخادیراتموکح كن راک اح یراقاحیس

  كجهرب نوچ ایراهیم و تانییمتندیا اضتقا و یدلروی هنت ورها یراتعزع
 ندن رلفرط نیبیصن وند رام و كي قرقندن راب اح داصع وكب زوت وا ندن غا
 كی شقا ندبلحو هطنح هلیک كي رشب یللاند هیطالم و هق رو كيب شبیمرکب
 نا توت واتر یمقو هک كب ترد ناشطزوکیا نیلصومو

 لرادت ندنسیلاوح شع هو بلح یامعو هتسارک نوچلعن كنهروکذم
 هل رف رطل وا هنساشذا نتافس هعطق لا زو هدنسهلکسا كحمهرب هرزواقف وا

 اغا دمع دیس ندنرایشاب بوش یلاعهاکر دنالوا یتامولع و فوقو هنلاوحا
 هلفل وا هناهاش بولطمیلاح هیفرت كنسبلا و دادغبو یدنلق نیبعتو رومأم

 زو و هح یل هبقیللازو ندهیمايختام#*نالک هنلوا اشناهدبلح هنسودنک

 قنلسو یسهکرج 2 ددع یللاو شقنم یلنلزوت ددع یعرکی و هکرچ یا
 هن زخر و یس هیځ قاتتردو4 وارهرزوا قلوا ندنسایشا اشاب نیطصم

 ۰ | یی دلیارب رحن و ناسحا هیسعر و قاقوز نواو ناباس یکیا و یس هکر ج

 || یفرصم قلیشاب یراکم هلبا ی راششح و هفولع لرفنكي حوا ندرکاسع

 هسیکز ویشب نوجا قلوا رادم هنفراصم ودنک یروصق هرکصندنزارفا
 ور هو هرصب ناو هدنم هظفاخدا دهن و لاسرانوتلا قل ها
 | یزوااشاسو یدنلوا میظنتهبن مه نک یر هتشذک بجا وم كنتارفن راقاح وا

 قرهنلوا نیبعت ی رکسعسسرکب راد اشاب ىلع رادهن زخ نالوا یظفاح

 هدادغب بولب ردن وکر يشع رهوحجم و تعلخ ندب راب رهش فرط هتسودنک
 دسیاردناباحاو یسغالاصبا وكب رع هنلحماعب رسیرک اسعنالوارومأم

 یدنلق هیبتورمایمقیک تاذلاب یخدیمودنک
 یادت لو دالا یارب هشوربول وا ساخا دلدفب لصالا قو
 هدب ول وا لوزعم هلیفافناشاب ناهلس ییہ وہ ہرک اک دتا زار >| یس هنر

 سم كناغایلع جاا ندننا زی یلاجر هرصاع قاحوانانل 1

 نکیا مزالم یاقحسالاب هنفلاغا ی رهکب هان :یفل راذک راک نالوا
 هنتیعم قرهنل وا تص اغا هنسودرا ر کی رابد ءانی هه كصوصخ وب

 یح وط و ی. هبج و یسه روا یرهکی ددع نوا ندرلهروا متسهدهناتسآ

 یدلروی نیبعت هتروا رچوا رشیکیا ندنراقاح وا یه رعو

 هک رذآ
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 یدنل وا رادصا ناشیلام فا هعطقر
 هقشبندرفن كم شبنالوا شلروب هدارا یر رګ هنسیلا و دادغبامدقمو

 ناربم ریم فرصتم بحاص راصح هرق اشاسو كکیدجا رفاح هداز شک

 یکبیریشع یلوز او كناشاپ لیعاعماناربمریم فرصتم رهشقآو کكناش بد

 یراوس یربم رفن زو سشبكنهداز حاتقل ادبع ینصلرویس و كکی نسح

 هداز رابجقرصتقوازو و یرلعلاسرا هنفرط روزرهشو دا دغب هلن رک
 ناریمرم یفرصترهشیکیو كناشاب رع ناررسهداز ناوشرو ثاکب ینطصم

 | ارج كنسيشاب ناکسا یتریشع وللیعو هایرا وسیریمرفن رکی كناشاب یطصم
 هدازیلاج ندنرلنک اسهفرو هلبارفن كی هرزواقلوا لدیوفعیسهتشذک

 یسوبقو یراوسیریمرفنكي یغیدلوا رومأم هن رب ر كناشاب رعنا مریم
 یرلتلابا لص ومو ساویسو هةروشع و بلح و نامرف ویلوطان او هلباقلخ |

 زوبسشب كنب راږپا دختک یرولایا هقرو بلح و یلوطانا و كنم رابت بایرا و اعز
 . رکاسعنانل وا بیتوت هبا واو یراق هبناطوا مدقانآرب و تاذلاب هلبا رفت
 | هدلصوم كناشاب درب ز و یسبلا و هقر نوح یلاصیا هنلح فقوتالب كلراخذو

 رشیدی هن ادیدج و قرت هن راقىتعكران دبا دوجوتابناهدنتب رومآمویسشل و |

 رکب رایدو هقر هلبتفرعم رارشابم صوصخ هرزوا كلرب و ولاضما ها

 رفنكي زکس ندنسیلاوحكجهرب و كرويسو كمرجو هیطالمو توب رخو
 | هدلاح یغنبدغلو و قفلق باضقتا افاقبتعرب هنرفن زویکیاره بیتولابهدایب
 یم والاسرا .هف رطل وا مدقم تعاسرب هرزواقفل وابصن زادلع واغاددح

 رج هداز ناوشرو كن نطصم هداز رابج هتشب ندنو یدنلوا نامرف
 غا گن قرصتم یسهعطاقم لوبح وافا لسعاعما یهدون و رکی رادو اشا

 رشزویشب هلیفرعم كن زوریف ندنفامشا ونایعا هقرو رفن رکیب هلب راتفرعم
 هایس رفت كن تردهلبساطعا هبم و اددع ها روا ورا هجا رند و یره

 كج وا ندرصم هرزوا هعدقهدعاقو یسولیفرتو یدک ندرس رادحس و 3

 یدلروب بدترت هبناطوا ثالذکر فن
 ولیک هرق نالقهدلحاس و ناقیچ هغالباب هحراو ه هقر ندنغاربط نیدرامو

 . یرتریشع یرلکب تريشع یماسالامولعمز واج *ندشبنوار اسو یسیوریمو 3

 ناس ویش وط نج وکب ون وق هر ارخص یو الم و یرا هم را و هدا دغب هل رارکسع

 یسیلاو روز رهش هلیرروالد یرلتریشعیرلکب راشعراسوللار وند زیمو



a. ۱۳۵  

 یک ترک a ۷ ی موم ندنلابج دیس ان 2 9
 ناباش هلاهعتسا یدنفافراعی 2 رک هدودل وا لصاو هب ه صام دن اسب

 ۲۱ راھ ردهآ ونا یر ا 0 ا رد كن درهدردلکد
 ۱۱ ندنکج هلک مزال یسلسک رارکت هلتهج و وتر اسخ بیس ه یریبن اح

 ةناسرتدعباعف هلغلوا یهانیترادص مولعم هعفدو یییدل وا تیذاثعاب ه ارقف

 هدب ولیسک هليتفرعم هبلا یموم ؛یدنفا هتسارک قج هنلوا عطقنوجگا هرماع
 یدنفاهدرو نمم و هرز وا قلوا قرطر را ههبش و ءایاش هلاهعتسا

 تب رومآم هلبتفرعم رشابم بولي راقیچندنس هناخ بیدأاتلا لجال هبلایموم
 یا همتا وا لج یزو ذم

 ه ناریارفسنالعا

 || دنزهدیم وع سلحنانل وادقعهدیفصآیارمس هرزوا یتیدنل وا ناب هحدقهدنوب

 ۱۲ او ر ی اا لا هلو ورا رقم رس نالها هنر ز وانا وک
 ِ كر هلک للخ هشاسرارف هنهدهسیا شم هک ه هرا تال دبن ضعب ابق اعتم

 || هلیدقع رااح هدیهان یوتف بابو هدیفصآ یارستاعفدلاب ید هرکصندنا

 3 ۱ كن هیلع تلودهداشاو و شعا رارقتسا هرزوا قباسزارق الک و یارآ

 || یس هعلاطم كوي رب یک كمردتا جنت یتسهدهاعم هجر انیق هبول هیسور

 | || الکو تم ر هیمروتکر وفالصا هنتمه ومزعیراترمضح هانیلاعهاشاب نکیآ را و

 ندناخعرک دنز هلص السا یهرصب بونلوابرح نالعا هن رزوا هللالع
  ترشابم هماقها فرص هلیماسم هربادننالک مزال هدنص وصخ ماقتا ذخا
 ردشفل وا
 هلااشا هللادبءنانل وا بصن یسلا ودادغبهرز وای روک ذم سلح هک وش

 ۱ هنناماکصسا و تب وه هل رلف رطل وا هب اشا نسحنانلقنبعت یسیلاو روز رهش

 ۳ | بولوا راکرد یکج هیلروتکر وتفالصا ندفرطوهدت اما ودادمانالک مزال

 | تاعفدلاب یسافلوا روصق هدننکم و عسو فرصهروک اک اجد دعف رطا وا

 . || كنعشد یکاشاب ینطصم لس هنسبلاو دادغب ةصاخ و راعشاورما اربرحت

 ۰ || هداطخو رطخرب یکقععاطیرکسع یهدنشاب هد ود |تلفغندنس هعدخ

 ۱ قلوا رادم هنسه رفسفراصمیجد هنسیلاور وز رهشوراطخ اا دیک !یسمافل و

 || اعزنالواهدن رهیحات لیدرا وك وکر که لبا لاسرا دا هسک زویشب ةعفدهرز وا

 | یواحیدغلواارجاندنفرطیدنکه لهج ویماقلا یراناهبج وت كرات بابراو

 ¢ هعط رب #۶



 URN اف کد

1% 4 

 شنا زرد او در زوو و هکمادام را

 ها الا بیغلا عيال

 هدنتمدخ لادن هعفد ۳ و ید یصنقلادک نالوا لم
 یدنلق هیجوت هبیدنفا میهاربا دیسلا یعبقوت نالوا شغل وا مادّتسا

 ییهم وا یسدق و لس سد و رب لردبا بشل هنا و سس ملح یرلکدتا

 ندشورغزون وام رکپبوربدکیدیراتنعهروک اک او ناتفق یل هم رص یرلکیو |
 هر دتالاعااسایق کو یجدیرلب ور اس وهل راک ااطعا هب داتساح رخ زواج

 بويعا تیاقکه ن رافرصم هلهج ورب راتللب و قلیآیراقدلا هلببسحیرلکداک
 : راکهاراچ وده ر قحا و عورشمان ځد رام ودحم قج هلو ایر ایدنفا و نوب دم عبطلاب

 هلا دیلقن هب یلاعا طساواو هطساوا لفاسالصاخاو ندنراقدلوا نوک ان وک

 ندنعیدل وا ماتا لاوحا ماظتا لع هسا وب بوشود هرذت و فارسا قلخ

 لاحرو ال و ارزو ند هنس نیل دک لح د را رخاوا كباس ردص

 قرهئلوا نییعت رلسابلو هوسک هقشب هقشب هبه رکسعفاوط و ناطباض و

 ه هدایزهدبودنا رابتعا هتفابقویز نالوا ص وصح هفنص یغیدنلو سکره
 یرلقح هنل واتآزاح هسا رول وارانداتکر حهدنف الخ ونام رف یسه ام از واج

 هنس زوتوا قرهنلوا كرت هناهیفس راوطا دمباعف ید هرکو یدیشفلف ناب
 راکم زال یساسک دیا هلهجول وا هن هسیدراریک هنر ه یسهلوقم همدش مدقم
 تیداتناماالب هسارونلو باوا هلومو هدنرزوا كنسیغتفرهو هسننادیک |
 یدنلف نالعا یغحهلیصا هنکو ایناکد ید یزرد نکیدو یغج هنل وا

 ید وا هبشا ادکآ یرلمافل و هدننلط ح رخ هدانز ندعدق داعم

 و رندن دمرب نکیا ندهبنس تئطلس ماهم ھا یروماهممامٌهناسر لصالاق

 ندنخیدم هنل وا ماعا هلیش ال همها مما ون هلبیسح یدیقت مدع كن راز وقف

 شش و لا مّرنلم ید لاک او شلوا یراط ناصقن یلک هننام#* و تاودا

 هرزوآكمر و هنسح تروص راک و هد وروک تاذلاب ظعا ردص ندنعیدل وا

 هرواشمو هرک اذم راد اکو هلبا اشاب نادوبق بودیک هه رام هناسرت

 سو ریدر رج هدیدش تارا ناو م دیک تا هیت اک مزالهرکصزدک دا

 رای دش .ترشابم ؛هتسان ا اددح هد هکر ایم
 ا ۵ ال
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 . تقادص تلاس ا ار جا ید ق ار کمداننا وب ست ۱ 0

 ۱ ۱ قیشلا تصف راح هدمهناهاش یاضترا نمایمیاض رلاصحساو تم اقتسا و ما مای

 1 تلودو ند هدلاح ره ندنس ید دعب اه تولوا تینماو بلاطت یاصقا ف 2

 هدیدنسد رت ًامووهدیعستامدخ قفا وم همهینس تنطلسسومان وقیال هم هيلع
 یخ ىثانندقمل وا م هنآ ورسخ 1 ماهلا عبط ظوجلخو ا ه دیج و

 ۱ لالقتسا 9 تولوا روهظ اب ول رب مهنارادجات تیانع باتلام باتفآ

 هکتفادص و تیافک شو تج شود یمظع ترازو زا ثرومتعلخ

 هلا قسطت دقنم نیو فد رش عرش یلاوتاو E ا

 هح وهج و ا ا و تترد هکتاردو تور ؟و دهع

 هدکفحو مایقو ع ورشهنتیش4 "وارجهرزوا نسصسم و بوغ رعروط و نسح
 اارلاقلاخ عید و كردي مات مادقا هقئوتو دیک ات یمهناکو لمداقعا نالوا

 هن رزوا تدمدا كلاسلا ةسورحم كلام "یلاهاوتیعرناتسد رب زنالوا

 ام راد N IR ام مشنو تفأر حانج ضفخ

 ضیفبناح هل اصعسا كيابسا مراسم ید رالاب شمارآ و لاح هن روا

 تلود فرط و تردایم هب هب ريح تاوعد بالعسا هم هنس تنطلس بلاح

 نداتأرج هقافن وقاقش هبا تعاج و تنسلهاو توادع راهظا همتدمدا

 كنالاح و تایسا تح وم یی راریمدن و لک كم هبلع تلود و ند دن وخ

 ترغدعاس ربع هنر دمو هنالقاع هم هینستنطلس سوما لیمکت هلیلاصعتسا
 ةمدخ و هيلع تل ود لاج رن زسکلعا تیار هن ا اج نفره کند 4

 | یرلتاقتسا و تفادص ومادصسا هجردیرالاهینسا و دادعتسا یه هینس تنطلس

 یی هناهاشداب یاضر لردنامارک او شزاولهرزوا قدالهرانلوا ناناع و رهاظ

 نیس هیلیا تردق لصح ام فرص هغلوا م هنا را دحات یامدربخ رهظح هی ا لیصح

 نیما هیلیاقفاوم هنسهیلع تاقیفوت یزعروما ةفاکقحبانج
 قح هل وط لملاروتسد ه دنوجحب تل ود روما و رادا نوام طط وبشا

 دلا یتبدل وا نوصقیاقد و رداب هه ر قج هنل واظفح یکوزابزرحو

 تام دوم ندنعبدل وا رعشه ییلالقتسا هدن رادص دنسمکكناشاب دخیلهدن راد

 یدردا لومأم ر هسی قوجكی نغجهلوا قف وم خد هدو اسایق هنس هقداس
 نددنفا دجخ دیس را دیس رقرکذلا فلاسررح ور یس هنرادصن کل

 4 راب

۴ 
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 نوک شبنواعقاولافو ردشمردتبا بصن ادخنکهرزوا كمرپ و دادعتسا ||
 سا وردنانل و مظعا ردص هوش ندو ردشلروتک هترادص ماتم هرکص ۱

 یدیا صم یلزع ندنغیدل وا شلک هناسل هلراتهج ضعب اشاب دم ۱

 كهيلا راشمردص بول وا یکنجر هم ود ندد وه! هدنمان ف.طل تقولوا تح

 ید قبطلوزک هسا بیت رت یتبحصا ولح هزمدنفا هتل ود رابک ضعبیرانب رءوس ||
 ییرایدنفا و دردلئامهروب نم هیلاراشمای وک ر هدر ول وا لزوک كن زکه سروتک ||
 كفيطل یر وهظ كنتبحص اولحافرظ ضعبندنرلقدل وا شمروشودهسانها وفا ||

 یدارارد یدلوا بیس هنتل ودلاوز كل ودبحاص و هنترهش ||

 ¥ اشاد یل هدنراد تص واشاب شد ورد دشمظعا ردص لزرع $

 هحاسم و تور دست مه ضع هدنل ود هرادا صاو ندرلبلس رک ذلا فلاس

 E كن ه دعلا یذاشاب شل ورد در میظعا ردص یشاندعلوا سوسج

 ید 3م دتماقا هدنل وسلک هلا لزع ندنراذصهدنشب

 ید نوا ییدلیا ذخا هدن رادض مایا بول وا لقتسمهدن را دص دنسم هلا راشم

 زواج ٣ نددح ځد فراصم قحن | بول وا لوقنم یغیدل وا غلاب هب ها هسیک كم

 ردشلروک هدنارب ركض عب یودا نو دم ها هسلک زوشلا هدنلزع هلغل وا

 مظعا ردصاا دمع یلەدنراد نانلوا بصن یلام ردصیادنک هحتدقا هت رب

 نعد یلالقتسا هدنرادص نوامه طخ نالوا رداص رادهنبصنو یدلوا

 یدنلوا حردهلح و ۍتروص بولوا نیبمیلاحعوقوو |

 ۴ نوامه طح تر وص %

 تاود روما مطب اشا لر كفلس هک هل وا كم ولعم هرکصتدک دلا فیطلت

 سام نالوا روهظ باتروص ه دم دیلس AVE ماهم قشیشو هيلع

 بانتحامدعندناکرحو راوطا اورا هامظعترادصیالاو ماقمویحاستو || "
 تاعف دلاب 4ب ودنک بول وا یداب و ثعاب هم هن اکو لم عبن ماهلا عبط رارغایتالابمو ۱

 لاحر نس بودا اضتفا یلزع ندنفیدلوا دنمدوسنکیشغل وا دیک ًاتو هیتت
 ترج ره وح نالوازوکهدکتاذو یراکتفادص و را دکما كن هبلعثل ود

 عاظع كغيدلوا ونام ورنده وا دصس هم زال تیاردوتسایک هعلوتوتف و

 همش ندک هد دنس ت اکر ح نال واد وېش حاس رک ه ولج هدم وزفازورتلودروما ٠

a 
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 E وخ TT و ۳ ۳ زو نر دنسهدهع ن کل والوار ا

 | رادرسو ظعا ردص هدهار یاتنا نکرردیک هنت فود لح تونل وا هبحوت

 3 | هلغلوا ضراعقلناشب رپ ردقلا بسح همالسا رک ایصهدننام زیدیشل وا مرکآ

 | زو رغاهدنلاوش یدب ناسکس هرکصندتماقا تدمرب لبا لزع هرکص هنسرب
 زا اورماک هلب رلتلابا كينالتسو هنسو هدعب قرهنلوا اما یراز و هلیغلظفاحم

 ۶ | تعا تافومدها رانا بول وا یتیلاوسا وس رج هج وربهرکصفدقدنلق

 6 بصنولرع #۶

 | یسیلاو مورضرا یتلاناساوبس هلیبسح ینافو كناشاب لیلخ قباسلا ونمرب
 | مدقا ندنو ویدنلوا هیجوتهباشاب یلع نالوایرکسعرس یناحصراقو

 نالپرویب نیبعت هنس هظفاح نیتوخ هلبقاحا یرلقاضتس هينا و بوکسا
 | لح هلفلوا ناشی رب قلخ یسوبق هدهار یاننا كناشاب ناهلس ییناصبلیا
 0 یتالاح یغج هیمارب هشیارب هلس هسرا ووعقا وینار اما یغج هیمهراو دن رومأم

 شغل واترشابم هنماککسا و راعا اددجهسیالروک ذمدح رس بول وا عياش

 ۱ اوو هک مزال ا ارز ورب رادتف الا یوق ندنغیدلوا

 | هلبقاخا یرافاصس بوکساو هیناب ررح هجورب یغلظفاح نیتوخ قرەنلوا
 ۱ هباشاب درج یظفاحم ع هنا یلعوا كناشاب دچا هدازاشاب ناعع لاب وط

 یدنلق هیج و ت هباشاب نایلس هبلا راشم جد یغلظفاح یتض ها و
aهن رب هلا لزع اضتقالا بسح یدنفا نطصم نالوا یلام ردص یا  

 هنترافس نارا یدنفا دغ یهدنراد ندنن ارم یرانشاب جوبف یلاع هاکر د

 ا ر اص اا ایا له رم نالوا شلوا رومام
 تدمرب وهدنګ اٽل ود هه دخ هدنساننارلرفس وقل وا ندن راقاكناشاب نج رلادبع

 شک ا تام ولعم بسکه هبرکسع روما هلسرقت قمل و هدنس هظفاح رازاغوب

 شلوا قفوم هش زاربا تمدخنسحهدران رومأم یتیدنلو ردقه یدعشو

 ةع رق هلکعا سکع هنوامه مع یکولسو تریس نسح ندنفیدل وا
 یدنلوا بصن یلاع ردص یادنک هرزوا قلوا ندهناهاش

 طابنتسا ندناررح ضءب نکل بولواروطسمردقوب تیفیک هدراخ رات ضعب
 دمع دیسیراب رهشرادحنس نالوافورعم هلکمد رادحهرفهروک هنغیدنلوا
 ۱ هدنس وهسچ مظعا ردص ر كه داتکرح هرز وا قافنا هلبس ودنک یدنفا

 هن رادص بولوت ییدنفا رع هبلا راشم هلو وس كن را صعب و تولوا

 ¢ دادعتسا %
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 یا دک تر تا تداوی ف

 رراتاترنامرف روک ذم تویل رد وک سشابم هتشب ندقدنلوا دیک اتو دات

 هداب ز هبع الهو یھ الم قلخهدرلن وامه تدالو یکلوا ید هدل وب افشا

 هل و وب یهالادابع ندن رلکدتا رب دم و فارساهرز واطارفا وندنرلک دش ود

 كنافعض وارتف لد هکلنشو هبعلو وهل هعفدو نوا هاج ندهمضمتالاح

 بونلقه داشک تمت طاع هدیفضآ یارس نیغفل وانامرف ین واماعطا

 یدنلق ماعطا قرهنلوا بلج بتاکم نایبص و افعضوارتف ندفرطره
 هاب ماعطا ییافعض وارتف نال واهدن را هلح تل ذک یخ د رابک و لاحرو اکو راس

 رایدتا تردابم هن الحسا هب رخ تا وعد ه هن اهاش فرط

 + یدنفا نیمادم مالسالا ج لزع #

 دناسل دن ره ضعب یهیلا راشم لر هیمهدنا طارو طیص هل مس ال یسیشا وح و

 تاقلعتمبقعرد و یدنلوالزع ین وکی ګز وةط نوا كلا وش ندنرلکد روک

 هلغل وا نابعراشبا شحاف ضب یرلفدلواشمرونک هعوقو كتاب وسنمو |

 یدنل وا رلجا و ذذ دن هس ورب هرکص ن وک حاقرب ندنلزع

 بلج هیاوتف باب یادنعاد زوب حاقر نوجا یناحصما سر یت وک یلزع

 لا دبعنالوا مالس>اعیش هنبرب هلب رالغاط كم دیار وهظ یلزع نکلیدیشا
 رارکت ینادنعشادهرکصذ وک نواشب یدنفا دعسادحم هداز یدنفافاص و

 چ اتشاب لیلخقبسا ردص تافو

 شفلوا هبجوت یتلایاساوبس هنسهدهع نکیا فرصتم كيالسمدقا ندنو

 یانثا نک ر دیک هساوبس ندکبن الس اشابلیلخ هدازاشاب دم ضوعنالوا
 یدلبا تافو هدلح مان نا والعن ندنافاضم هیهات وک هدهار

 بولوا یلغواكناشاب دمع ضوع یحادارفلب اشا لیلخ هبلاراش«یافوتء |

 ضعب هل يلي م یراردب تدمر كر هلک هیایند هد داعسرد هدنراګ رات یدزوتوا

 هد هم تامدخ یلبخ هدنرصع لوا دو ناطلس هعشب ندفدنل و هدرارفس |

 رب بسک هلا قلیشابشواح و قلروخارب« قلارار هرکصندقدنل وا مادس| |

 یدیشع |
 هدنس هنس چب aE ویسادک ماتم اقهدنساننا یسهنسیکیا ناسکسا رخ ۇم

 ارس
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 دا بز و ااطعو اباده هدننروص قلا ییسامد نوحاقاثروق

 یدیشلکم زال ییدأت یشانندنفب دن زا هدتکن کل  یدیشلوا رادهبامرم»

 هوت تاک ار یس ید هدنظع و نوا نوردا اقافتا هدان او

 3 ۱ هدنسهدهع تونل وا 8 هندرامنال وا یس 0 EE هلعفقر نیسم ندنکیدتا

 یدنلق هجون هرلنلوا ناباع یتامسا ناحهمالاب رانهجنالوا

 یلج هداز انالوم نالوا داشرا نيشن تسوب هدهینوق وریندهدیدم تدم

 اهنااشاب نسحسکرچ یسیلاو هبنوق ود ردثعاب هنلالتخا كتکلم یدنفا
 یدیشق وا بی رغتو ن هاسینغمدقم یایکیاندنو ندنفیدل وا شا

 یتیدل وایلخد«هدناداسف وللثمو و ىلا هدنروما تکلم كهبلا راشم جش نکل

 یدنلق هداما هنماقم قرهنل وا قالطا هلغلوا نو امه م ولعم

 هت رثایماظعدادحا یراتضحناخ دما دبع نامز ناطلس هدانناو و

 3 قجهلب روب رابتخا قحا بوروب روصت یتساشنا تراعو عماحرب ءاففا

 | ن6 هدنسوبف هچغلو هنفیدلوا لام الامو روم هلدجاسمو عماوج رلعقوم

 نابعش ییبم دکر وکم وزا هنسان ترا عر هدرا وج ند رش عاج دلا و

 یرقدل وا رضاحمالسالا میش و یظعا نر و و چ ای رک تم ریت

 یدنلوا ساساعضو هنسان تراعر هدعوفرملح هدلاح

 ] 3 ¥ تدال و ۷

 هدک دک هايد دم ناطاس یلوک یک دب كبحر هام نديم اتناش كا بلص

 لصفرج وازکلاب هدانناو قرهلوا لوغشمهلشترت اغ ودقلخ ردق نوک شب

 ید هلبا ان اغ ود ار وار نوک یکتا بونل وا یکلنش ب وط

 قدشف زا باد وب ا ہیک

 ناطلس هج دخ یراب رهش ةمرح م رکی ن وکی تلای مرکب كفیرش ناضمر
 : هدلاو ۵ رکصفدق دنلقیزام تول روتک هعماح یکی یسزانح هلکع اتافو

 ین

 یدنل وا نفد هدنسهبرت

 ۱ غ ااا دعا نالت ددا ر هش رک لا ی رک ام کی لا وش
 هب رشابمهدنر ره كرل همانتراشب نانلوا رشن هفارطا هدنندالو لد ناطاس

 ۰ هدیک ر كنارف هلهج ورب و ماجا یشر ندهسع داب و بونلوا عفر

 صو صخ و ید هدرانامرف ناب ردلوکه فدو یدیشف وا دیس

 ۱ € دات



leاپ  

 حىت قلاا ولناق)ك رن ا دید و افتا هک ب ؤا عبات

 دعلق بولوا ضرف و لالح یرللاتق هح وطنم یم رک صن ( ہللا مما لا |
 رولوا ( باوحا ) یمرولوامزال ص الکسا ین ەرو نم
 مانا: قرانم یعالسا هاشدابٌهیاوج ارس ةياس یراترمضح یلاعت و هناحس-وح

 نیمآ هاا مانک وروهقم یرانل وا تل ود وندها وخدبو ماودرهرزوا -

 ۷ هیسور دیدجریفس دورو #

 هلغلواتق ومیتیروم ام كن ر لارنجنالوا شاک هلکلچلیا هل وی ند هیسور
 مان تکتسا هلیس هر یجلیا هتروا ندهسوزهرز وا قلاقهدنداعس رد یماد

 یدتا تدوعهن رابد نن رلارنح ندنعیدل وا شک هتداعس ردهداننا و لارح

 هک هراس عباقوو یدنفا كب فئار ليعاعسا باتکلا شر لزع #۴

 هدنتح یدنفا كن فئار لیعاعما نانلوپ هدتساب ر ماتم ورد هدیدم تده |

 هلن را دفنتمو ارق ضعب كمظعا ردص هد هسبا لاک رب یلاع ردص هجوت
 ندتساب ر هدهرخ الا یداج رهش هل راقافنو داف رانا ندنغیدم هشو وا

 دیح ورعیحاشن هداز فطاع هم ر بول وا یی هنسهر زج سرق هلا لزع

 ميهاربا دیسلانالوا لصفنم نداد هحدقم جد هغلیحن اشنو یدنفا
 هرزوا یعیدنلوا ناب هدنعیاقو هشاسهنس یدنلوا بصذ یدنفا یظفح ||

 رذعتم ی لوصح وری اغمهدهعیرلاعدتسا ك رلاز ریه واس ور نالک ندم رف مضحاب ۱

 فقوتهنداعس رد ردق هنسلک كنسیچلیا لوس هیس ورهدلاح یتیدلوا تیفیکر ||

 ر هیلرب وی اوج س ایهرب ندر هنر ودنک هرزوایرارق یو عسل یر وا ||
 هيلا یم ومریفسهرک و نکل ید ابف هندصع؛یرلهداعا و عانفا هل رو سی

 ردق هتفو و هقشد ندکد کم زال كل ویا وج سا همه یوم هلکعاتدوع

 راچود هفراصم هجلح هلیلج هنیزخ هلبسح یراهلوا فیقوت هدنداعسرد
 هدهاعمتیفیکو هدهساراشل وا ریکلدوبرطضمتل ودیالک و ندنفیدل وا

 ځد هب هسوک وللشیغیدم هنلوب هراچر اکو بول وا ندنسهرمضم راثآهقناس
 یدنلقترارح فیفح هج راب ر هلتسان رلدس طقفندنشدل وا كج هدر

 یتمذ ةغبظو وال قیرط ناوخا یدنفا یتیدرام یخ نی رش عماح ل هلال

 اياد توا تعانق هننادراو كنش رطو تمر صح هتصصل و ظعو نالوا

 شهبهدنفحالکو و هتالاقمح راځ ندنسهفیظووردیک هنراقا وق رابک و لاحر

 ندنناسل رابک و لاحر ضعب راجا هلغلوا صحت ر ردا تراسج هناهوش هن وک



۱ : »ِ 

  ههبلا ن یعوم ا قلاب دموق رم ریفس ات هایساخ مالس
 یکی دبا تقر« هندورو كن زبخ تعحصم ماتخ ا فو ییکیدنا لاسرا

 ٠ هرضاح رب سرا یر اف وح سکا دا لوا مقاولافو یدلیانای
 | ؛هلئاغ نال وا هدننب یسیل اها و یلیسلم م ه سصل ات رکسع نارا نالوا هدئس

 || نرخ یراقدلوا هرزوا تفلاو شربمآ یتح قرهنلق فرطرب تم وصخ
 ا || یدنلقهداعا ده رکسع هوقنالوا شل وا قوسهدادغب هیلع ءان یدر وتک

 ۲۱ تان مرک نزن کمک قوجملودبا ذاضا تصرف نلاحوب هسیارولناریا
 یس هظفاحم كن هرصب هدننامزاشاب رع ناخ قداصرک ذلافلاس یردارب

 | ههرصب هلبس هطسا والرلنا بودن لالضا یتریشع قفتن«نالوا شع ما ربلا

 كنهمصبهرکصت دکدت | الو تراغ یتسایشاو لاوما كنلاها هلا لوخد
 | یکدتا نیبعتو روم ات یاخ دم له یس هداز هربشمه هنس هظف اح و طض

 | ]| هوجوو یتلسع هرصب هللا هسیفن یایشا یقیدلا ند هرصب یسودنک و
 || هج نکل یدنلا یر شحوت رخ یکی دّنک هزارش باحتسالاب یتف ارشا و

RS۹ یدنل و شقاط یرکسع نالواهدنتبعم جداشاب  

 نا طصم هلا طسب لب صفت رب یک یعیدل وا یتا وق و و اشابیدبع هيلا راشم

 ندقدرو وا هنتسوا یسایشا و لاوما هح و كناشاب رگ یقیلسقباسلاونمرپ ید

 أ ۷ ر ا اهنا و ص رع یب SEE جم یرلهسیگ ضم دقشىل

 ۲ ۱ ی ا وتففرط ی

 یسیلاها دادغب هبط رش صالح ییهرصبترا زود راب كننلایا دا دغب ه رکص

 روز ره شو وکر کو هناغا هللادبع یمادصتک اشاب رع لوتمندننآ رم

 | یسهدوب وننیدرامندن رب كفرطل وا هن ترازو ٌهبنرابتلذک كن راق
 [ هرزواقلوادن هعلقهدنراصح رکیرابدكناشاب نطصم و یهیجوت هانا نسح

  یدنلوارادتا دنساضتفایارحا هلغلو رارفهلباارآ قافتا یلزع

 6 یوتفتروص #

 عجب هنشاب یایتشارادعمرب هاساعدا تلاک و یس د زندنسل اھا رس تالاع

 ندهبمالسا دالب و داحا و قافتا هللا رارو نم تولوا سار هرارو رم هلبا

 هاشاب و ترافو بهن یی راام لر هک هصن ندنسیلاهاو البتسا ی هءلقرب

 اک اولد زرو نم را هسلوا یعاببودبا ح ورخندنتعاطا كن راترضح مانا

 ٭ عبات ۶



 ۷۱ "۵ ا ۳
 ینغاتردامدناتما رک رر و تئاظب |
 نامرف هعطقرب قزل وا و اف هنعردنل وا هيج وت هب ودنک كنتلابا دادعب هلتاهش 1

 یدیش والاسا ید ناف |

 دا رم ےک رک رح ند ةة ررر هج ور هبلاراشم

 نددادعب هاشاب رعادت | هرکصادک دا هرواشف هر ایلاهاهدک دا تالضاوم

 دیلاراشمبونل وا ارا نامرفنالواادهنغیدنلوا هیج وت زکی راد هلا لزرع
 هرزوا تعاقا هدرهش ج راخهلا ج ورځ ند دادغب هلتعاطا و دایقنا ید

 یدنلوا لاسرا هتداعسردیعوطقم سم بونلوا لتق هلا تعنض ر نکیا

 ید یسیلاهابلح و نداشابیدبع نالوا یرلبلا و یسلاها هيهات وک داناو أ

 هد ها یذ لالخ ندنراقدل وا شع !اکتشا نداشاب ىلع له اتج نال وا یرابلا و

 ه اشاب ىلع راد هن زخ یل ن د آ یتلابا هیهات وکو هاش یدبع یتلابا ر 0 راد

 نوزوا یغاصس ن دباو هاشا ر تزع دجا یظف اع صراق لابا بلح و

 یدنل وا هح وت 4 ۱ اب هللادبع

 هدکدتا رارقتساهدنکلبلا و دادغب هلا لتف یی اشاب رعاشاب غطصم رر لا ونمرب |

 یطبرو طبض كنسیلا وح برع قارع هلببسح یتابغط ك ماعا یکی اس ی دل وا ||
 یصالصسا كە رمصب وینغیدل وا ح اتح هنلاسرا راد وتام ورک اسعولتسلک |

 یفیدنلو فقوتسهنتب رومأم هباخوا كلرب زو حاقرب لمع قلخ یسوبق

 ی تبسم

 ویا

 یه ریدر ۵۳ کز گیس الان( هنر

 هیجوت هاشاب یدبع كنتلابا رکب راد مدقم ندنو .  یدلیا اهناو ضرع

 بقع ردنیغلوا ینہ هزت صم قفل وا نییعت هفرطل و هدن رب دقن یی انا هسیا یمغت وا

 تامه و رک اسع یرادقم یموزاو نیبعت ارعاو ارزو رادتقالا یوق هنتیعم
 نطصم هلا راشم یسیلاو دادغب هکنوجو یسغلفرومُم هفرطلوا هللاسرا |

 هرکصندکدتنا مانتغا یتسایشاو لاوما هلیا مادعایاشاب رع لس اشا |

 ندنکیدتا یدصت 4 هرداصم یب رەخ وم لدادغب هل هن اهب یرفس ا

 ندنغیدل وا تلودعماس دسر یقبدلوا شتا ترفنندنسودن کدادغب لاها || .

 هعطق ر یواح نچ و كنتلابا دادفبهباشابیلبع ارات هنر دق ناکا | 3
 ىدا شش وا لاسرا ناهرف ا §

 هدکدتنا افت ام مقا و نداشاب یف ۾ طصم لوض ولاب هدادغب هيلا راشمرزوا

Eهن رزواهدام با كم رکلادبع دنژ هر صف دنلنقكناشاب  

 نوجا یسلکچ كنب رکسع مجع ندهاشنامرکو هرصب بونلوا هخاصمدقع

* ۸ ¥ 



 دوس سر

 نع و درط ندين را اف یهبلآیم ومهلبا اك رګ یاباعر ندنتلا لا بقع رد

 ندنفرط هلا یم وم ناخ  بودا روهظ لادح وكنج هدهنابم هکعا نسط و و

 نالوایردب هعشل ندک دلبا یعدم د اتلس ؤا شغال والاسرا مما ندنف رط

 هنکلس تبدوبع و قدص راهظا هب هيلع تل ود فرط دکلک هنآوب ندن روهظ

 ۰ e ناار نابنا

 كناشاب رع هکنوج و یسغک هفرطلوا هلحلا ىلع بول واروم ام هنناحدادغب

 نکیشُم وا روصت یلزع ید یرلمدم ییالوط ندسهعقا و تایدعتو ملاظم
 سه الت رولوا تعلق هتایفدباخ ةا وا شا بهار طلوا

 بول وا شفل وا زیخأت یلزع هلیسهلاف یس4 راح هیسور ید یرهرکصو |

 هدجورخ نددادغب اشاب رع رکا ندنفیدنلوب لقحیتفلاخ هروک هلاحو

 ( تاطب #

 1 ها تنعحو ا نما هد رهاظ تر ومح هلکعا تعافهیس

 ۱ هرکصفدکد نا لاسرا تعلخ رعش»یتساهاقرهلایس ها یلکتهبلا یوم

 1 قایق یلک لاحرد قح اوا یجولعم كلام رکلا دیه دن لاح تشیع هدکد

 | ناکساهن را یاشابدخنالوا یراربما وینایاع رنال وا شلوا ناشی هلا نییعت

 ۱۳۱ ار دادب ول زا ا و هاش ا2 لا یوم مر وک نم تس وک
 ۲ || ها تاعفد هرخالاب قرهنلوا مابق هن داعقا و بصن كناشابدجا یخ دندندناح

 | راح هدننب هیلاراشم “لاو هلبا ماجا هدنرافرطنابابو ناهاش نامرکو هنس
 || یدلوا بارخ ارقوتابصق هجن نالوا یهاکرذکكنيفرطرک اسع هلبعوقو

 اهناو ضرع ینخیدل وا .یسیلاو دادفب یناشنم كناغوخوباشا نایلس هلا اشم
 ناخ  رکدنز نوحسملکچ ورک كن رارکسع نالوا بدر هد ودح یح و

 : || ییدیلا یوم لبکو هدنقاروا یکیدردنوکهلتا ورنداشاپنیما یسیلا و لص وم

 || یغیدلوا هدنساعدا تلاکو بویلوا هاش ةلاصا هدنارباكلاعقرهلوا لیلع و

 . یاداو كلام هنک اما ضمب كرد ا تلادع شن هدنکلام نارا هدلاح

ک رحیکدعفدوب ویهدل وا تالاس
 هماقت اذخا نداشاب رد ر ± ی

 / ر ى

 ۱ ٍ را ربح ناثلا راد هص وصخ و ند راج ندیا دشدمآ هنفر طناراوناس یک ودنا

 ز| لاحرد بولک مزالیلزع هلغلوا ےهفتمیغیدل وا شلوا ثعاب هنثلودح توادع
 | هلا تام ورک اسع ولتنلک اشاب نطصم ظفاح یعقانسانالوا یسیلاو هقر

777۳ 
1 ۳ 
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 نورد هلتهجو و شف و هدکشادبازت یراتیعج مو 7 قرەلوارب یک ا
 رکسع یلک هنسهلب اقم كن رب ره ندنعیدل وا شک تلقهراخذد ید ا

 هنسهرصاحدادغب هرکصندکد س االیثسا ههرصب و یتغیدل وا لاسراو تیتر
 هلا هیس وركناخ یلکرا یناخسیلفت هقشبندقدلوا راکرد یرلکچ هدبا مابو

 هدنفارطا راس ونارا "یلاهاهلبسح قلوا یتبارق هناخشاب قحاو یتبسانم
 ندعم ندا روهظ هدنراید هداننا و هلص وصخ وداعا و تفلاهلبا ناناخنالوآ
 هلع هن رههلبا رکشعكب یجرکی هدنوکرب كرهشلهداب ز قنکمو توف هلسس

 هلغلوا جاردتسالایوقنعدر شعادادعتساو رادتفابسک هتم رع هسداتسا

 قع ینا موجه ندفرط رب دل وا لر دیا جازما و قافتا هلبا ناخعرکدنز

 لدادغب و یص الع“ | ندهرصاح كنهرصبو اهناو ضرع ییغیدنل و ررقمو
 یسف وا لاسرا راخذو تام#* ولتیلک مدقا تعاسرب نوجا یسەظفاح

 ردرلشعا اعدتساو زا
 عالطا هلیش ال هلاح تقیقح هلبسح قلوا ند هپ سج روما یسهلئتسم نا را

 ندرلهدازلیلطادبع هلااشا ب تزعدجا رب زو یظفاح صراف نوح ایفل وا

 صراق هدقدنلوا مالعتسا ندنرافرط اشاب نایلسر زونالوا یسلا و روز رهش
 قفاوم هنساهنا كناشاب رع تارب رحنالوا دراو ندنفرطهبلا راشم یظفاح
 اکو تارب رحم نال وا درا و ندنفرط یلاو روزرهش هبلا راشمهد هسیا شک

 ناهاشنامرک یعاصس هنرد هکردهلهجو و یسهصالخ یقرهلوا فلاح
 هنع هللا یطر نیسح هللا روم ندهنرد ماعا هشاط بول واهدنرا وج

 تراغ یرالام ندنرفرط یرلفرصتم یغاصس هن رد هدنرلکدلکب ودیک هنترابز
 هعفدرب یس ر دنا عفد وعن كص وصخ و هلغغل وا اذا و روج نوکا وکو امو

 نکیاشلزاب هباشاب رع هبلاراشم یسیلا و دادغب ندنفرطناخے رکلادبعدنز
 دادغب سه هل ر وهظ نوعاطو ندنکیدا هدعاسم هیلاراشم "یلاو هنساحر

 كنسایشا و لاتوما لرلمحع نالوا توف زواج ندهناح زوسد هدهرصب و
 موق عرش مپ ر ییساردنوک هنفرط یراثراو یماسالامولعنالواهدنرات الو

 .طیض یسودنکی ەر وک ذمیایشا لر هیغ | ععس*هلاحا د اکو هدک د | ةبلاطم

 رول وا ریبعت یلهفرجنطوتم هدهرصب ندنساباعر نارا وندنکیدنا ضبقو
 ییسغل وا لاسراو قوس هنن رلاصا نطو كنسهشاط یمذبیرق هب هناخ زو

 دی رصتناباب هعشب ندنغیدلوا لوبقن رق هدم لا راشم دز ج د و بودااحر
 ناخمع رکلادبع دن ز سام |هدنبصنمهدکد تکه ن راف رط یس هبصق هنسال وزعماشاب
 اا



 رالدتا رارفو
 دوخاقفل وا برح نالعا هن رزوا ناخعرک هدکدتاد ور وهل داعسرد رخ و

 قرهلل وادانساهن روصق كن رومآ«ندنهدلواهدامر هک ود صوصخ و

 مع رک هدنسانثا هظحالم نکو دبا بسانم یسیغنق ندنراقش قمافل وا ضرعت
 هنغیدل وایتیاکش نداشاب رعقحصا بویلوا یتکر حر هنهیلع هيلع تل ودكناحآ
 یذیشلت یسهمانهنلودرد راد

 یدنفا یهو روهشم رعاش یریفسناربا هلبااشاب رع یسیلا و دادغب ارخّوم
 نار ارایدهرکصندنتنطاس لا وز ك بسام هط هاشهدنارب ر نداد ور وندنر اف رط

 عقر هدنسیلاوح زاریش هددهعلابیرق قرهلوا لامالام هل انف وب وشآعاونا

 "یناربا تلاع ضعب ناخ رکلا دبع دنز یلیکو ناربا ندا لالقتسا یاول

 كنار *یلاهاطقف ب ودا ری زه دشک ی راندا تم واقم هب ودنکو ریس و طبض

 یکیدتا عجب هنشاب كهبلایموم لیکو و یسلوایرات وادع یم دقه هيلع تل ود

 ییتحا تسا و تینما تروص هاا لاغشا یرانا هلغمالوا یتینماهدکب ندراناخ

 دادعب هرناح نالوا ندنسلحیازحا هلبسح رک هنس هبعاد لاصح|

 یا زا 0 لر نیا ىلا لصالاقا تلاوت هزصب و
 فرصت ةضبق ید رانا ندنفیدلاق هسيكرولوا جانعو عنامهز هدفانکا و
 هراشتسا هدنراس راناخنالوا یرادقهدنکیدد رولوا ینعهر شوخ هنا

 ص وصخ و ندنغیدل وا یلادج و كنح هلان دیا دعای دعش كن هبلعتلودلردا

 !نایناغفا یسیلاها ناری |مدقاندنو هلا یه وم لیکو هد هسیا راشم دردلکد بسانم

 ود یدلبابارخ ینارپا كلام بج ومالب هیلعتلودایوک نکردا هب راحل
 طورش نالوا دقعنم هدنسب ولناربا هلبا هیلعتلود تاکسالا دعب یییرادقعم

 هل لاسرآ رکسع هب هس ورح تلل اغ ندل وق چ اقر ویدصت هن الاح فانم ه هدهاعم

 یمارطا مرح زوقط ناسکس یتح بویلیا یدعتتسد "هلاطا هنیلسم لاوما

 هرصاح یہ رص هلا یکل ەد رکر س نام قداص یشادنرف ور ندنلئا وا 1

 هلیص وصخ و یتسیلاوح دادغب یرکاسع هی یدندفرطرب هقشبندک دتنا

 یر هعطاقهرد ونیچلدنم ود ورهم وهن رد ناخ لع رظن نال وا ندنعابنآ صاوخ
 ینلافطا ولایع و لتق یتسیلاهاوقارح او تراغ هلم ابی یلا ول وا هک هند ودح
 ص

 ند رواج” ناتسدر ود ن عیفش دم ندنراناخربت و شعا قافرم و ی 0 واصس اتم کا ست 0 دعا اف دنیا نب

 هدروزرهش سفن بودیا ریو طیضالد هب هفاسم تعاس شبکو کرک هنیدم |

 ۷ ربکیاچ ٭
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 روند هبدنز هران و - ۲ ۱

 قیدصت ید نددلع ت تلود فرط یفلرادمح نارا هلهحتو ا مو

 یادسا كن راتیضح ناخ دا دبع نامز را ره قح تولوا شخل وا 1

 مانی واح یتراشب نواه سولح هل لاس را سر همان ردا |

 نارباناناخ هدنساننا یئالالتخا و كمح هکنوح و دا شلردنوک نواه

 یسیلاهاناحاب رذآبول وارا زب ځد نار ا لاها هد :ن|یرافدشارغ وا هلبربرب

 هنطیض یرالع ضعب كناربا ردا تیاج بلط ندهیلع تلود فرط

 همش ی داتقول وا عقاولا ین و شه وابیغرتو قیوشت هیلعتلود تاعفدلاپ |
 راکشآ رما یکج هلی هنلف هسورحم كلام همبعص یرالع قوج كب كتارا

 ا هب همان دهع نال اب هلبا راولنارباهدن امز هاشردانن کما یک وا

 یعسو كن هلع تلود فللاعو ندنعیدنل وا زازبحا و یقالخ لدهع

 نالوا نیشذدحرس و شمال واض رع هیا ربا كلام ندن :غیدنل و هد هب افک هجرد

 هدتکرح یانم هب یرا ومه قوقحو قالخ لدهء جد ه ارهاوارزو ۱

 ندهیلع نر یه هلع ءان یدبا شا هسات یرا» 3

 ییالوط ندلئاتسوو تابسا صعد ناو a تف اع وقف و یره ۳: کل

 ۱ وبشا ندنکیدرک تدورن هت رتل هلن ا شات رگ نال وایسلا و .رصب و د ! دعر

 دادغب و هرصب كردا زواحم یدودح هدنلالخ یس هنس زوفط ناسا

 دا شالشاب هکعا ضرعت هنسلاوخ ۱

 هنر هلنالزع اشان رع هيلا راشم یکی دمخ یفرمصتم یعاجنس ناباب هک لب وش
 هدنیصنم هن هبلایم و: رم هلکع | بصذ د لا ق ر و رغ كهل ومربم ۴

 نداشاب رعیتساَسا ید ناخګرک بودا تعجا رم هناخم رک نوچ ا یماشسا
 ع رکن دنکیدمروک یتروص هدعاسندنفرط اشابرع هدکدتاتعافشواحر
 موقع هلرکسع رادشر یناخدارم ىلع نالوا یسهداز هبشم لاح ردناخ
 .لاسرا هنفرط ناباهرزوا قفل وا داعقا هنبصنم اهرکو اریجقیفرلاب هکبدمع
 شم ردنوک رکسع قارب نوا شب هفرطل وا یخ دل وا هغلاریخاشاب رع ینکیدتآ

 یرکسع می هدقدل و لوص و هنسیلا وح قال وجدرقهروک ذم رک اسع بولوا
 ترا گو هک دلار وام رز وآ اكا دامقا هنیصنم یکدم وق رع ید

 تعحرقرهلوا مزهنهوبولغمروانارا هرکصد هب راح رادقمرب بول وا

 ی هات ٩ طبی اوج دی ی یخ تا و 3 ی 1



 بیو
 ۱ شمر وشود دماخ یادوسو یییراناح مک نوت یسلوانارباهاشب و دنا

 ےک وهلیسوهقاهاشیسبمک بوشود 2 القتسا فیعاد یر رهندنغیدل وا

 كا س الحا ا نارا یهدازهشرب ند4 رداتدوخاب وند 4 ودص

 رايد راب وةرال راتخا و هنف فرط قرط هدنا ربا تالام هلیسام دا

 ۳9 ۱ تلج ییقلخ نارا بوتوطییلو ت واحس و لدعناخم رکدنز هدي را ا طعف

 | قارعو سراف ندناریا كلام كردیا هبلغ هم رارناسو شکن ییتیعج مرا

 هچرک او یدتا ریت یني رللحم رکا كنبراید ناسارخو یني را هعطق مجع
 : تروص هناخت رک درا هد هسدا هدنلا راناح لق ىس هعطقناحاب رکا ۱

 ۱ ۱ یدا راردا تمدخ هلا تالاسراو ابادهبورتسوکدایّقنا

 ی ناعدا قلهاش یا یدل وانا رک لالقتس لبدنا را تلاع ناخ رک هتروص و
 | یدریومان ویدییکو هاش ودنک ر ديا تیاعر هب هیماما به ذم ےس رو هار بوی

 | نددارکارج وکر ان وق نط وتم هدنسیلاوح زاریش هر وکه نغیدنل وا تیا ور هکنوج

 ۱ هرس راتقرف لار هی رکلامهتبهذم هییازغندهعشتالغ قره وا
 | تدمر هلغلوا ناخ مرکو بشا قد یر ندرارفن یعیدلا اهرک ك هاشردان

 | ەنر راسو ەهاشلدام نالوا یسهدازردآ ر كهاش ر دان د هرکص و هاش ردان

 . ندکدتا زارحا یتسهبنر قلبشابکی ارخوم و قلیشابنوا ردا ثارکسع
 ه ودنکو دنک ردات اتص رف ییتالالتخا كمجع هدنراخا رات شب شقلا هرکص
 لوا هدنلالخ جواشع اتسم هلرداهبلغ هنیرب اسوكرهرب ویسهباب قلناخ

 كن دنکنکل یدیا شملواناربانارمکح لالقتسالاب ب ول وا لک عج معهدرافرط
 یرلقح هبم هل وا نونعندنغلهاشكت هب ام ورف هل و هسا ولن ارباب ويل وا یتلاصا

 هشاب هدب ودا امدا قلهاتش راس یراک ماجا هشااعدا قلهاش هلتهح

 توق ردقو هاشردان و ندنکیدنا هظحالم ینغج هلواانفیک رانابمهراقیج

 تربع لوس رب هب ودنک یییدل وا رم هنانف یتبقام نکیشغا بسک تردق و

 لالقتسا سک هلیمات یلیک و نار ارد اتغارفندناونعقلهاشندنفیدل وا

 نال وا نعت باصصا هدنارا بود اذاحناتم وکحرقیزاریشهرکصن دنکب دا

 تلاباو بصنم هنراودنک قرهلارالیفک انتعموربتع«ندن راقا ودالوا كراناخ

 هل روصوو شعرو ماکصتساوتوق هنتموکح ندنکی دلک هدیا هیجوت
 هکر د اشنا تموکح های ازواص*ند هنسقرف یقفالخا؛لرکو یم ودنکلرک

۳ ay 
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 ندنفیدل وا وکتفکو در ويمر وترجا ههل عهد ور وک هنتمذ یی ی ربملامیدنفا
 بصذ یدنفا نطصم يما ه صام محطم هن رب هل الزع نامش هبلا ی وم

 هدق دنل وا تب ور یس هبساحم لزعلا دعب كنیدنفا یرس لس قحای دنل وا

 قدص هلکعا نت ینیدلوا شم امر وک ها ر هشتهذ ندب ريم لام

 ی دلو توب قماقتسا و

Ty 
 تاوذندا طبص یب رب ندن رلاضصف نمم ر نيم رح و رنده وا یماضفلوس اتش

 للخ هیعم هدعاقوب هلا نام زروم نکیشلک هنل وا هح وت هناس لئاضف

 هلکک هرا رب هدناملع ضعب یتب ون نیم رتح نیم رح تم وکح هک هل وش بول وار ذب

 تیارسیجد هعد احم ضعب یراهرکص صوصخ و و كرهلب ردشچ هلا هاب

 ییزموهصاخ قلوالصوم هلوبناتسا یاضق كنیم تح نیمرح كرهلب ید
 یرافلوارادتعایلوزعم نیم رح نوک یرلقدلاهیرلنالا هاب هقشب ندنغیدملاق

 ییاولا ةرسح هلمتفو ندنراق دنل وا عدقت هن را الم نیم رح لعفلاب هلیبسح |

 بويا تبغر هسنلوا فیلکت هیک ره یراتم وکح نیمزتحم نيمرح نالوا
 نیم رح اقناسو هنفیدل وا نوامه مولعم یرقدلوا رد اافعتسا هلبا كلرذع
 نامز یاضقنا كنب دےنفا عفان هلا یدتنفا هللاءاطع هداز رع ی رایضاق

 هن وامه باک ندنکدتا روهظیرلیکسا حاقرب هلا هاب هحدقا ندن راته وکح

 ندنرخ رات یهیجوت نیمرح كنامهبلایعوم ءان هنب راکدتنا اکتشا ةعقر عفر
 روتسد ج دهد راتحیرار اس هرکصن دن و هدعاق وب قرهنلوا راشعا یراهبر

 قیرط عفر هلا باب نکیا دوج وم یرلیضاق نتمرح لعفلاب و یسلثوط لمعلا

 هعطقرپ اباطخ ه یدنفا مالسالا میش سام وا هیج وت یساضق لوبناتساهرانانلوا

 یردار وی كندنفا هللا ءاطع تح یدنلوا طبر هماظن هلا نونامش طخ

 هګبج وم د دج ماظن وبشا بولوا ندرلندنامدن هليا هباب ځد یدنفاقداص

 هد دم تدم قر هلوا ریکلد ییالوطندنسعا مدقنه ودنک كنشادنرق كج وک
 ردشملاق بولواثداح تدور هدنشب راشادن رقیکیآ وب

 ډک یکی دلرپ ورارقهن رفسناربا و هرصب ودادغب ثدا وح ونیمزناربالاوحا ل
 ندقدت و ط بوت هلکل ریکناهجتدم ر هاش ردان هلهج و ینیدل وا ناب هد هم دقم
 شابیسد ر هد ها ریدل واهاش هنن رب یرایضعب ندراناخ هل وا لتف هرکص

 حورخ هلکل ریگناهج هدلاح یتیدل واندب رکسعهاش ردان هکنوح تویمهدنآ



 ی
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 ُ و E هب E قد ی صنم یدنل وا نییعت ص 0 2

 وق كناشاب ناقص لکو 7 ناعلسنالوا یک هداعسلاراد اق اس

 ۶ قو شاماس لاج راشاپ نکا تاو ورا بول وا ینادتک
 دم رخ نوع او بوق نر و مادعا لرعرهاط نانل وا ناب

 یداشغل وا اطعا هناشاب ناقعهلیا ذخا ها ولتسک ندهلیلح
 ندقدل وا فلت ها ردقو لر هم هلک ندنسهدهع كشياو اشا ناغع نکل

 قرەنلوا عفر یترازو ندنعیدلوا تعاب هنابغطدایدزا كموق ره قش ەقشب ,

 ردقو هحدقا كناشاب ناغعهداب و قحا یدبا شغلقرومأم هتماقاهداسینخ»
 ضعب هنس هح و و ندنفیدل وا بس یدنفا نایلسهنسعا فلت یی یریم لام

 دونراو یدنفا ناهلس هددها یذ رهش ندندنل وا هوالع یساحان راوطا

 البل كب یطصم یصتیبام نالوا یسادتک وبق كناشاب دروق ندنرائاریمریم

 الحا هنن راهعلق شاو راصح هجالانال وایرلافنم بولب راقبحندن را هناخ

 تونم وا شومارف یسههج و كنىدنفا ناعلسید هرکص ن دن ون رای دنل وا

 هرکصادقدل و ماتخ ریمل ماقرهنلقرومآأم دن ریمل یس هعلق نیتوخارخ وم
  لتق هلمتفرعماشاب هلادبع یرکسعرس ودرانکیاراد رفد هدنسودرالیناربا

 ۱ ردشه وا لاسرا هتداعسرد یعوطتمرس تونل وا

 ¥ ۱۱۹۰ هنس عیاقو %

 ۰ ¥ یساغلا كن رکسعدول %

 . یلوطانا هلیبسح یتیرومأم هنایفشا شیتفت كناشاب نایلسیویق هنس نکی

 . یدیشلوا یکرولپ ریدسک ی وا كنسابقشا دنول نالوا شعاروهظ هدنناح
 ییارتقف هن قرعلا نادیم هموقرم یایقشا هلیبسح یلافو كهللا راشم نکل
 یرکسع دنول هلو ندنو ماکحو تالو ندنرافدالشئاب هکعا هدير
 هقش رب قر هقلاقیمان تالدن ول و یهلرب دتا هماح لی دن دل رانل وا بويمن اللوق

 سا وا هلرارشابم صوص هنفرطره كنيلوطانا نوا یرافل وا دای هلبا مسا
 یدنلا یسهقراكنابقشا هلن روص و عقاولا ی و یدلردن وک هيلع

 ¥ یدنفا یرس حاس هناسر نیما لزع ۷

 IE هناسرت ندنکیدم هل بو ترا هنس ها هن اس ر تهرب

 ا ¥
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 | یی راکنفت ند رب یسهلجبهدنراقدشالقای هنسهچخ كرهاظییع هسیاراناو شا |

 ۱ ردراشلیا مادعاولتف قرهدلاشو هن رزوا ل رهاظ لع:

 | تعاطا ودایقنا هب هیلع تل وددج | چ هلباناغع جش هدنمادعا رع رهاط

 . هدهکعهلیمان دلبلاچش هن ر كنساباب یناقع شاشا نادوبقندنرافدلوا شنا ۱
 . هدینآارخ وموشفل وا بلجه هیلعرد یا لزع ځدل واهرکص هنسر یدیشهارب |
 | هنس هدهع هلبطرشكعاهرادا ینیراشادنرف هتالصاح هلهج و ینج هنلوا ناب |
 | ردشفلوا اقاهدروکذم بصنمردق هننافوبونلوا هیجوت یاسر اکدنوادخ |
 ۱ ید رفن حوا یکيا هلبادجا میش موقمم هدنندوع هل داعسرد اشا نادويق |

 | خد كنا هرکصندنلتق كنیلع رهاظ یدیشم روتک ربارب ین را ردارب ریغص
 ۱ ٠ ۳ 4 ۰ ی ۳ ۶ ۰۰

 ۱ یوردنا روهشم یحاص ناویدندنسارعش یولس رودهک یرالغوارفن یکیا
 ِ یارسهلکمروتک هنداعسرد ځد یرانا ردکب نسح یشادنرف لاك لضاف

 ۱ بولوا توف نکیا هدیارس كب نسح موق مم یدیاراشلرویب غارچ هنویامه
 ۱ یارسهلناسح اقلناکجا وخ ویل وت سود ره رکص تدم رب هنسهدهع كىل ضاق

 ۱ لا هجرت نکیاهدتفل وا ماد ساه دنامه دخ ضعإقرەلرۆم عارچ ندنوامش

 ۱ هلتهځ و بول وا یراطاع هن راز وکهدنساننا یتماقاهداروا و بو نل وا زن هس ودر

 . قالطاهدعب رد وم یغیدل وا شع | اشنا تالس دشک ییلزغ مز وک یکیاروهشم

 ۱ بول وا یلغوا لرهاظ دجا هبلایم وم و ردشکا تاف و هدنداعسرد تونل وا

2 1 
 أ صلاخ فسو نانلو ندنسافلح یس هطوا هجر وندارعش ربهاشم هدزگلو

 ۱ ها رعرهاط نکیا یسیکب رلکب هیماش لحاوساشایدجارازج ردهدنابح الاحیدنفا |
 : ردشغفل وا هبح و ترازو هر ابفاعتم و ییلانا ادص هنسهدهعهدنمادعا

 | ورشم و لصفمهدراګ رات ی رع يلا وح الثا وا ارازحو یلیصافت كعياقوو

 ۱ قرهلوا لقتسمتح* هب سصم عباقو هدرادلح یک هرکصندنو قوجا یقلوا

ESSENSE ASE LOSE 2 

ECS 

aEى  

 ردشلعار هاروا ځد یتالیصفت كرانو ندنغج هنلوار رګ

aیلوطانا شتفماشاب ناعلس تافو  > 

 | كن هبلغتم راسو كنسایقشادنول ندیاراذکو تشک یرسرس*دنناح یلوطانا
 | یسیلاو هیئوق نالوا شاروی نیبعت یشتف. یلوطانا نوچما یراترضم عفد
 | هب هیوق هلت رومآم یاا قرهشالوط یب یلاوح لوا اشاپ نایلس یحویق

 | ینسایشاولاوما نیکیا تافوملیدوع وم لجا لولح بویم قوچهدنند وه
 بی 7
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 3 ۱ هیلکر ک اسع ندنغیدل وا شا تصخ ر لیصح ند هیلعت) ودهدنص وصخ یسکا

 ِ ۱ اف ی هفابهدنل رلخ یس دنس ز وفط ناسکس ویشا بوهبح = ندرسصم هلا

 ۱ هل وامشدننسم هنن رعرهاط نکا تاف وهذک دلک هب هکع هرکصندک دنا رشت و

 یزاغ اب رد نادوبقیهازجح بترت هک االبتسا و طبض ی یلاوح لوا بوک

 ا هفرط لوا انزوا یافت ود یتبم هنفیدل وا شلروب هلاحا هبانشاب نسح
 رع رهاط هروک هنغردنل وا رحم دنراح راتیرونا و هدازیادععسهدنل وص و

 ندنغبدل وا هک ندرازج یجداشاب نادوبق بولوا ییرغم یرکاسعژکا

 . رهاط هدنلالخیسهنس زوقط ناسکس وبشار دبا بلج هنفرط ودنکی راب رغم
 ردشلاربشهل و طیض یتسهعلق هکع هلا لتف یرع
 . یارجا هدفرط لوا هن بوک هتنواتش دنسمكنماباب رهاظ لع یلغ وا نکل

 - هباشابنادوبفید یسازج بیت رت كنا هد هنآ هنسندنکیدش | تردابم هناداسف
 هب یلاوح لوا هدنل راخ یس هنس نانسفط هلا نوامه یا ود نفع وا هلا وح 1

 هن اشاد هدازمظءیسیلاو ماشوهاشاب دجارازجییلا و ادیصهدنل وص و

 یراردارب بونل وا لتق یدوا قر هوا موج ندفر اره هلبارب رګ رای دل روی
 تیفیک هدنراخ رات یرواو هداز یادش ردشلروتک هداعسرد اح

 ندش اتعاو فالخا ضعب كلرع رهاط قحا بولوا روطسس هج لب و

 | رع رهاط هر وک هن رب رګ كنراخروم برع ضعب و هنفیدنلواتیاور
 ر6 ماحا یشان ندهعزانم ن دنا ثدح هدنرنس هلا اشابناشعیسیلا و ماش

 نصح هنس هعلق هکعهدق دنل وا قوس رکسع هن رزوا ارګ وار هلک |نایصع
 ىلع جش هلا ناشی رکو بلا كندالوارفن یدبیتلاهداننا لوا بودا

 رهاطیدناراردباتم وکحهد هیحان رر یربرهبول وار هاظ دجاج و زهاظ
 تلج ةرفخ هل رقتر اشا نادوبق ىنەد رکر سمان یلزکد نانلو هدناب رع

 نکیاهدن ورد هعلق هن رزوا رع رهاطموقرم 3 حب هلغلو شعا هلاما و

 رکذلا فلاسبونل وا طبض هعلق هدکدلیامادعا و لتق هلمتخ انا نوش ر وقر ندجرب
 ینبدنلو نوح قلا رارکتی هکع هدقدلوا رادربخ ندهیضقو رهاظ ىلع

 اشابدجهداز ظع یسیلاوماشییکیدتنا ترشابم هنکر ادتو عج رکسعندلحم
 رکسع اوک ب واب ردن وکر کسع ماطر ندنفرط هیلاراشم "یا و هلکبا ابا

 رابخا ه ودنکیتیراک دلکنوحما قلزاب هنسبرکسعكلس لرهاظ ىلع روکذم

 لوبق هلنروصو یروک ذهررکسع هلبا لج هنتتیقح و تعص دوا راشع |

 4 شاو
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 ا ا
 ندفدل وا تلتشم ةتكلم یسافلخ یتاک رک ردنا تەدخە رابک ولاحر

 تاذرب ردا تفلاو شرما نصاسک رھ وتقا دض رار اد یک |
 یرادقم دهشت تیاهن یاو ا مادا هدراتمدخ قوج كن هلغلوا ۱

 نالوا یسانایرهکب ردشلوا مالسلارادمزاعهرکصندک دا قلادختک
 ندقدلوادوهشمیلساکت ونواهت هده مام قاحوا روما هرادا كناغانطصم

 لوق نایاراپ هشیاو نالوا دعتسم هفلادک نوجا یساقب هدنبصنم هقشب
 هد ها یذرخا وا هلغالوا یلاخندرارضا و حارخا هبا هناهبررب یییرلادنت"

 ییا مور بوریدشا لزع ندنغلادختک لوق مدقم نوکرب هن رپ هليا
 ینا ر وط بدل واشع | حارخا هنکلتفح یل ربا هلبس هناهب شیتفن نس
 یدنلوا صنافا دجا

 E ضعباما بول وار وکذم دج ردقو تیغک هدرا زات شو#

 نوا توشریتیدلوآ شقا مع دقت كناما طصم یزع كناما دجا هروک

 هڪ که رام ر وماظنرب هشد | بقع ردیراسعم ورا دف رطكنافا دج | ق حت بول وا

 یرهل# یمادرف كرهلبسک یماهب و رەب روتک هب نصا باباغادج |ةیفخ
 هناهوفت هدنتح مظعاردص ودیدلوایلفرطیکیا تراحتندنفیدل وا ماقا

 یدنروکل یقثیعوق و كنافرصت وللثم وب نکیشلک یچلیا یکی زونهبول و بپس
 دضک هدنببقع یس هخاصم هجرانق هسا لاح 4 رهنکل رولب ىلاعت هللا تقیقح

 بصانمنکیا ند هی رف قفل وا تردقمنرص هه رکسع تاماظن زدنوک

 | ردشلوا یشانفر هدنرظن رابغا و رابیئداوح ینیدقبج هدا نم كنهبرکسع

 دم نالوا نارعاکهلیسهاب لوبناتسا هحدقا بول وا یسیشاب مکخ هصاخ
 درب بوئلوالزعیالوط ندنراوطا ضع بجوم ییلزع كندنفا فراع
 یابطا رس یز زعل ادبع هدازیح 2 ند هصاخیابطاو ندمارکنیسردم

 یدنل وا تصذ هصاخ

 + ىلتق كرعرهاطو یتافو كبهذلاوا #۶

 كيا هدأت یتسه بم تمذ هلهجو زمکیدتنا ناب هدنلالخ یعباقو هشناسٌهنس
 رصم بقاعتم ین نکل یدیشفل واوفع یسهتشذک ارج هل رعرهاط هلیطرش
 ٹاک ىلع نالوا شا نایصعهدرصمامذقم كد بهذلا وبا یدلبلا میش

 هدناتکب یلعوكعا هلازا و مادعایدیرعرهاط هلثصندنل امو لاح ءوس || "

 تک ع هت روا ماشلار كننودنک نوع ا كليا لیصحت ىلا ومل نالوا ۷



 | نالعلس هلا نام ناطلس هدئلاث ناخ قطصم رمصعو د ناطلسنالوا

 | .ناکدا زهشال رد تاف و یراتمضح نط صم ناطاس هبلاراشم ارخ “ومو د اب

 | یرلترمصح ناب دا دبعنال وا تنطلیت یارآرب سس زکلاب ندمهبلاراشم

 یدل و ارظتنم و بقر هلا زوک ت رد هن روهظ یهاشداب تی رذ سکر ه هلغلاق

 یفیدلوا قم یتاطلس لج مدق» هام دنچ ندنهیدلوا یرانوبام* مولعم
 :هدنببقع تحصن و ظع و كن راکش نیطالس لاحرد هدکدرب ورخ رهلباق
 مالالا جش هدانع ریش هسانهلب اریکذتو راطخا یت رايا ماقها هبامد
 ۱ یداشلروب رردصت نوبامهطخ هعطق رب اباطخ هب یدنفا

 3 راپ رهشو هنکیدتا برقتنوامه تدالو قرهلوا مامهدودعهروهشهدانآوب

 . || لاجر هلباقایتشا لاک وربندنآرب ینبم هنغیدلوا یتیرذ یک ادا كهبلا راشم
 هدلاح یرلکدتا رادتا هكا نیب زن یني رناکد فانصاو یني راهناخ رابک و
 مظعا ردصض نکا داول جدا "هدازهشر ینوک ی ع ز وقط لنهدععلا ید

 ۱ بودیک هنویامه نییام مارکتاوذ نالوا داتعم یسغلو راسومالسالاحیشو
 | ندنرسم یراقدلواراو دیما ید هقلخ هرکصتدکدتا تب زەتےسر یارحا

 یدنلوا مالعا یراسم ورح
 ۳ نابت هنع نکیا رول وا نیم نوامش تدالو رکید هرکصیآ یکیا نکل

 دلوت قرهلوا هبقزمریغ تهن ناطلس هګدخ ین وک یخ رکب كنهدعقلاید

 دصک یدب نوکیدب قرهلوا ناداشو نونم هناغلا قوف سکره هلکا
 ۱ یدنلوا بیترتنییا رهش هداعلا قوف

 € تضفو لزع #۴

Eزع كنیدنفا یظنحیهاربا دیسلا نالوایلاع ردص یاد مدقم  

 CE كنه دعا ید یشاندعلوا دوهشیاکرحو راوطاصعب بحوم

 رفد نالوا شمل و هد نته دخ یب :اتک ا دختکہ دیدم تدم هن ار لبا لزع یت وک

 یا لوا لادم دک قاتعتسالاب یدنفا فظن ميهاربا یتیم
 یرگ مایا رک ا كنهرابح+بول وا الا لیلع انا ذیدنفا فیظن هبلایمومنکل

 شارفربسا هرکصندکدشا قلادضتکر دق یارب یخدهرکو كر هک هلکل زسفیک

 یرچکیاقناس هنن رر هلک ا تاف وین وکی صنچ وا یهرکیكن هدطاینءامبولوا
 یدنل وا بصن یلام ردص یادضتک, یدنفا نطصمنال وا یسیدنفا

 ۱ .صعد تد ەر لر هلک ۵ داعس رده دن اش م اکته ب ول وا یل ه ردنا هيلا ی و «یاف وثم

 < لاحر #۶

ARN EEEتی ید  



۷ ۱۰۱ > 

 مارکا هلا یعاقسا زاسكنهآو یریسزابهقح و زابهدنرپ و زابناح بونل وا بدرب
 ارخ قموا دها ت آشا وط رب تالذکی د ندنفرطاشاب ناد ویقهرکص ندقدنل وا

 بسانم د ندنرافرط رایدنفا سرو رادرفدو یساخا یرهکیو كیادک |آ
 یرلتفایض یچلیا ر دقه هیلاح ٌهنسرخا وا قر هثل وا بدت رت راتف ایض ثالذک هد رللحم

 هد ول وا نايا یتامعسا ندناهماٌهیسمدقاندنو . ردشللابیععت ی رب |

 نالوا شفلف ریخأت هنعوقو لولح یرابلطم لوصح هلیبسح سؤر تلق ||
 ندرلس ورندیا مک ارت نکیا ندههزال یرات ر ورسم سما مالا كمولع ةبلط
 عیزوت هب ال ے داخ یس کا بولب ر و هرانا یسهلاد شب ج وا زکلا

 اتکْشا ندیدنفا مالسالا میش قرهلوا ربفمو ردکم مهیلا یعوم ندنفیدلوا
 یدباراشعا دقت لاه رع هن وامه باک ر هلثحګ ندنسد واسم ضع ه دنص رعم

 هرزوآ یرلیهالا لظ ترمضح هم رک ٌهچشیاضت:یرلتضح انبلاعهاشداب
 هبیالسالامیش فرط بقعرد بودیا دارم هیبلتو هيب رت هدنافتلا تروص
 ریدروب لاسرا نوامه طخ هعطقر هلا لر وک قاشو ددعرب

 4 نواه طخ تروص ۱ ۱

 فیطلت و عرکت هلبامهناکو لم ماجا تسالسمالس یتسزیعاد یدنفا ولتحاعم
 نهو هواه تاد هدننعخ زکی رطاخ رایت ذصاخ رشد

 عوام ٌدیطعو ادها یروکناکرا یسهفان قاش ورب اکس ندراکر وک نالوا

 ردشش وا لاسرا هرزوا یقملوا
 نده رخ تاوعد یمن وام فرط دعیاعف و شو هزکتیجب شود هدنل وص و

 ین هبعرش ماکحا هدا وف ماعم زکفیدنلو نلاعلابر بانج بوبعاشومارف ,

 هنسه ربختاوعد بالصا همن وامه فرط ادابع ماع هلا تب رهظمەارجا

 نبمآ هیلباعاد وقفوم ۱

 ی

 ۲۳و جو جات ون توت Nang بو دم سس سس سس جو سس سس

Kk a e herرا 1 ز ۳0 7 جز ارج  

۲1 
۱ 

 ¥ ناطلس هع دخ تدال وسیع و حودرش "هدازهش تدالو ۶ 5

 بولوا نوزح و ردکمقلخ ندنغیدلوا نوبامهتدالو ردقهنس قرفزوتوا

 یدل وا تیرا رلکلنش و نینآرهش هداعلا قوف هدک دتا دل وت ناطلتسس

 ناکدازهش رک | هدنردنطلس دهعرخاواكن راترضح تلا ناح نافع نکل 8

 -  TPR NNE IRE ARو مد 19



Ek 

Mt ھم بولو اج 
۰ 

 سوم س قع مدار
 کر

 ۱ تفایض ر هدنس هچغلهناسرت ځد ندنفرطاشا نادوبق هرکص و شفل وا هداما

۱ ۴ 1 
 | ينس  هیسهفساو یدنا معن یر راد هسک تاغ رشت یسهمزال هب وجا

 ۱  یدنلف علم ههبلایم وم
 ۳ قم e هنلاصبا ی دالا نود ودح سأر كاهبلا یعومریفس

 | رک لا مور ندنفیدلوب ماتخ یتمدخ دعفدو بولوا رومأم اشاب دجا

 ۱ یدنلوا لیدبت هنغاظفاح هبناخ یصنمو لیحت یردق هلیسهباب یلیکب
 || كنيد رداقلادبع هداز فرشا نال ا یواش دور
 و ندني رفت دنفا مالسالاعیش یراراغش تس رک تقام ضعب

 ۱ ععتلصا

 ۱ هدنارب هليل هلا بلج هتداعس رد نوچ امد ريخ تالا هلغلوا نو امش

 اهسا رکی اباطع هدکد نا تحصن و ظع و دات تقلب روتک هنوامهروضح

 رثتفایض یعمر دیعلادعب ٠ یدنلق تیبطت یرطاح هلا تا هلروک موفاقو

 "۱ و منا هاشداب my یدنل وارادتا نیر

 E E ا ا تكانهللالظ ت ترضح تاذ روس

 1 ۱ ها شدا هدروک ذمم وب قرهلوا تباحا ی رق یزاب ءان دنعب دل وا شعازاب

 | نواه سیف سف هدنسهطوا ضرع هدیفصآ یارس یرلتمضح هانیلاع

 ۱ ارو 4«طقرب وهظعا ردص هرکصدقدروب لرت

  هدنرافدروب تدوع هلا ناسحا اروا روع تلذک جد هب یدنفا مالس الا

 قرهلوا ناب 9 هد وامش تاکر هد هناذاحم هنناذاحم یسهناخراکرایزرد مظعا ردص

 یدسا تد وع ندار وا

apne 
 ی ےس جز

1 ۱ 

 3 ین ذتدم رب بودی تفایض همظعا ردص ی داغا یطصم یمافا یریکیهدانناو و
  یمارجا هدنراتفایض یچلیاو یدلبا ابحا یهعدق تاداه نالوا: ورم

 1 .قباس لاونمرهدعبو یدنل واه رګ هدنفایضو رازابتبعل و زاسنالوا معصم
 1 ۱7 مرمت لالا زیا ورنا وا شم داعسرد

 ۱ رلتعلخ هنعابنارت اس ورکر وک تاق هن ررومامییعمولروکر و4 ودنکو ارحا

 1 تابا زر برت تام 9 1 اسکا

 E GENS ر یوی رج ۹

"۳۳ 

 | هنخانوق لر هلنکخ تب شعان وط .دننلا هرکص دقدنلوا سابلا» رخ اف علخ كاذک

 4 بلر



 یلعرادهن زخ یلصحهرومنال وا شعا هر وز تم تن لک زارا | هدنفلظفاح ۱

 هلهج ویتیدنل وا ناب هد همدق» نکیایرکسعرس ع رف یلابا هرومو دحل

 اراد | راده نان و شک هب هاتسآ هک دواندن وب تونو

 ییشن تس و یھاکر دی ول ومعقا و هدنج راځ وبف یکی*یدلروس هبح وب و هاش اب

 راش»بودیا راذک ندانف راد یس هکک یش! ادر فلا بج ریدنفارکبونادیسلا
 هجن هدنسهزانج ندنفیدل وا رامشترهش هللا هتسدقبقانم و هبشنابتا م هلا
 ناطاس * راردنوفدم هدنن وردموقم هناح ول ومیدیشل وا مج مالعا یایگ

 هدناواوت یجدناطاس هشداع یر هه هرش ۸۵ كنم راترضح نايا

 هثبارمسلحاسهب راهب ندن ارس عقاوهدکر ز هدننعضاوهلیدبن بول واج انما

 قوچ قرلو دادتشا هن وک ندنوک یراضرم نکل یدبا شمروب لقن
 یدلیا لاحراو لقن هاش راد هلا كلرت ییادف یارسنشاکن ی زیسکمک

 4 دیسور ریفس دورو #

 هلببسح قم وا ند هیلود ۀیعرم هدعاق یلاسرا یچلیاندنیفرط ہدنبقع ےک
 دندناح هیس ور هلکلیچلنا لوب اشاب عرکلا دبع ند هیلع تل وذ فرط مدقا ندنوب

 صخ مم نین رهلوقین لارنج ج د ندنفرط هیس و ر لباقماک و وللثمینیدنل وا لاس را
 | یدیشلوالصاو هتداعسرد مدقا ندنو یربخ یتیدنل وا نییعتیچلیا وم

 یربخ یلوصو هریک نیمکچ كهيلا یموم ریفسینوکی ج ر نو كنابعشءام
 ناود طقف هرزوا هعدق هدعاق نغلوا دراو هکدا دشک , ندنفرط رادنامم

 هتک سواافساا هرس لبا تولوا لارا هر 0
 قرهنل نت ام وسرنالوادیشهدناش رشت رافد هرکصندکدلروتک ||

 ندارواهدنبیقغ یغیدنلوا لوانت كلکع نانلوادادعا هدکد نلک هل مان هنت لام ||
 دلا يوم سفتس یدلوا لاصبا دغا ره ناف ا

 هرطاخ لا*وس هاک هلبا رادتا هب هفنعفيلاکت هدقدلاق قان وق چاقر هلوتناتسا
 سونافتسابا هاکو هنکیدلردنوکكن ر ندر | هد وديکیناجرت ناود |

 ناود هقشب ندکدنا ضاّععا هنسانجا كنانیبعت نانلوا لاسرا هنکلتفج |

 ندنلح كلکع یتسودنکندنفیدلواالتبم هوم ض رم یسیشابشواچنوبامه ||

 شارو نییعت هلاکو لاب یدنفا دیعس ندنرااوزعمیشابشواج هلاصبا هب هطلغ ||
 رارصا هنساک كنیشاب شواچ لعاب هبا لج هضرامت یی لصا كضم نیغلوا |

 قرهنل وا تعاخ سابلا هنتلاکو قایشاب شواج هیدنفا دیعس راحات هلکع |



 he PETS LAL NOTE 1 ی جت رد :

 دف ما
 هددیفس رحم ها E اشا نسحیزاف رلد ربزو ابردنادوبف هعفدوب

 ا ]| هلاحا ههیلا راشم نوبامهطخاب یسازج بتر كموقرم هدکدتیا تم زع
 ۱ ترا وراص هد رادک رح ند ولادمخد هنلاراشمیفاتدنلواشلروم
 ۲1 ایادج | حاط اهداز ناق رکذلا فلاس ندنرایشابيوبف یاعهاکردنالوا
 | نا هدمولعم موب هبناکلاب هليا افا دجا هداز ساسیلا ىست هلغمو
 13 ۱ یرلفلوو سضاح هدهب رق مان یلاب روطنیشهردننابهلرکسعیفوتسمكنام وق رم

 | یرادقم یموزاندرلیحن ویلقو بوراو هربمزااشاب ناد وبق هرکصندنل وا ےعصت
 هليا هعیرمم تک رح ب وديا باحص تس | بوط هعطق یکیا و بان !تارفنرارب هشیا
 ندهروبنم هی رق رهلایلع هوا ناموقرم نالسلءدقدرا و هروب نم لع
 تویم هسم6* یرانوب م ودر هدن راک دشا هطاحا ییسهناخ رو نم هلتکرح

 هلبا هریفو رکاسع بوشنب اشاب نادوبفنکیا هرزوا یدصت هه راح اورپی
 نادوبق هلکمنا رارف ندنفرط تلا لرهش كج دیا هدهاشم ییکیدلک هن رزوا
 هباشابدمم نکی رزو نانلو یلصحندبآ رکو رومآم هیقعتیرلاسم اشاب
 هلکعا رب رګ رایدلروس ددشو دنک ا هرانایعانانلو هدیلاوح لوا رکو

  سزههد 4 رقمانهرد یرک | هدنب رفهریتهدکد روکد ودسیفرطرهموق رم قش
 نکهدهساشعا رادنا هب هب راح یرادقم تعاس تردهلبا راریکبتع قرهلا

 ردق شب نواو نسح هرف یتکی و موقرم ؛قش هلیسهناعا مامضن| كناشاب دم

 یرهعوطتم سۇر قرهنلوا لتف بولیوط ایح یرلیشاب كولب ربتع»
 رطب یدنل واعضو هکهروکل د هلتفابقشارف تردیللا و لاسرا هداعس رد

 هلروناح ر هدنراوج هرهطم هض ورنال وا یلعا "المناکسفاطم ولوم بانج
 فورعم کد یک ندنرانک اس هرونم : هم دم ن نکیا لکد قبلی درج ول

 || جش كردیا راداوه هبودنکییابتشاضمب ا رایحنب ون
 | ارش رارمضاو سوفنلتق هلکعا مکحن و بلغت هب یدنفا م احوهبیوبنمرلا

 أ می ندهرونم هن دم ا یامعشا ندنکیدتا تاو هتاداف ا

 نورقم تیاهم نواه طخ نالوا شفلوا رادصا راد هنص وصخ یرادیعب و
 هلرکو یعتق هلرک هدقدنل وا ثئارق هدهرونم ندم یلاع نامرف نونعم هلبا

 ردخفلف رلحا و ۸ در نرود ات لخت یراراداوه |

 یتلابا رصم لک |تاف وهدانماوب یخ داش ابرها رب یراحی رکی رع یسیلا ورصم

 یزواامدقمیتلابانآ و هب اشا لح تزع قیاس ردص نانلوب یلصح ندبآ

uی  



 ی و

 یسهلماعم رخ الاب ازح هدننامز قیاس مالسالا میش نیغلوا نور ا

 "یدنفا كح روک یهلماعو د ندقجال مالتسالا 7 یکی تیدنلوا ۱

 یایک اخ لوصا فالخ نیغ وا رثأتم ندهلوماءریغ “لما عمو هبلا یموم

 | ردش واالحا و قندنسهبصفزوقک ی هان دکیا شا هعور عفر هب هباهاش ۱

۱ E 

 رکسعهرشط بولک هنرزوآ برغرازح ااغ ود ولولا ا هدانناو

 تدالج راهظا یراروالدربازجیدیشعا ان را هباطقرهلا سم هلیجارخا

 ارارف بولوا مزهنمراولاینابسا هلغُ وا هناعا یدندنفرطیکاحسافتودا
 ځد یراهنشسیلیخ هقشب ندقدلوا فلت یرارکسعقوحرو روبحمهندوع

 ربمزا ندنرابشاب جوبق لا هاکرد . رد ور ینیدلوا تسکشو قرغ
 نایکس هب ام ورف لصالا ق ّشماناغاد ضوعنالوا یسهدو وردن اب هدنرا وج

 رونلو هدنتمدخقلشابک ولب وثالدن ول كن رل هدو و رم زا قرهلوا ندنسهلوقم

 قوفت هللاثما ردا مالا راهعطاقم ضمب هدنسیلا وح رمزا هلبسح یا ||
 ردا مال رل هعطاقم مسج هلبا ضارقتسا ندن رناکر زابریمزا رکصتدکد تا

 مان هلملاس زا اباطع و ابادههرللحم یعیدل وآ توس و هکمرب و ت مق

 یکیدتا هارتف ادانتسا هرافرطینیدنلووبستنمبوالشاب هک ا بسک ناش و
 هتفر هتفرو سههبد یثرب جد ماکح وتالوهب ودنک ییالوطندنرایدعت وظ

 یدلوا نمهلیدبا ارجا فدنم مکحو فر رش ع رش ہد رال یغیدنل وب

 ی واعس و ثبح یاب ندنرللساکت ید كس راهدو و ربم زا هل رايلاون داو

 اغار قوج یسشاوحو عابنا ید ارخُومو یدلو قرب هل وک ندنوک"

 قرهنل وا نبع ضاعا ندنس هشاسعارح هل ديما رارب هشیاهدنساننا رفسهلغل وا

 ٠ یدباشلروب نییعت هنسهظفاحم زفاس قرهنلفناسحا قلیشاب یحوبقو

 تابخ هن تولوا هلوقم رروط هدند وبع و قدص *هرباد هسا موق ر 3 1

 نانلو یسهدو ورمزا هدلالخ لوا یتح یدالشاب هکعا راهظا نس هبلبج

 یرب زا نوجا قیلصت لر هیمهدنآ عج اغا دجا حالا ىلغواناغګەرق

 لوغشم هلا برج هبلع تلود نکیشلک مزال ی-هلازا و مادعا هد روصو

 یدیشلغارب هتعس و تف و یسازج بان رب ندنعردنل وب

۲ 



 1 ۲ ۹ و

 2 و ردص و هتل وا مکس و بلاغ فرط تامل سالا میش ہلکلک مزال

 هاغا لیعاعما یلجنالوا یییاقهقشب ندنسهیعبط تواخرو لساکت كهیلا
 هب ص صعب یهیلاراشم هلا باک ترا ةیعاد ید م وقم ب ورب و هدا سم ۲

 یو سیج یخ کس كنالوالا یداجت هاه ی م هنعردل وا شمروتک هناسل

 نیت وا لزع ندنرادص ماتم

 هسخو بولوا باحالا بسح ح ورشم هج ورب یلزع كنسودنک قحا
 لزعلادعب ندنعیدل وا یشانندنتکر حر هج ولشاب كج هد اربیغت یب هناهاش هجوت
 | ق دیش وتل وادب و شال نادا سیده ناه یر هيغل وا دیت رالضا
 هب یلوبیلک هلبا همردکچرپ یسادرف هرزوا كمك هنتب رومأم لح هلبا ظنت
 ۱ یا ناسا
 قرلوا لعا ردص ادم شب وردنال وا یلاعردص یادک لعفلاب ه رب و

 بصنممدقا ندنو بول وا ندنولامه ناود ناکجاوخ *هلحا ید یلادطک

 یدنلوا هبجوت هب یدنفا میهاربا نالوا لصفنم ندرو نم

 لد دج ظعاردص هن رپ هلبالزع یدنفادیعس یشاب شواچ ببسالب یسادرف
 یدنلق نیبعت و بصن افا دم یلاع هاکردنیباو رس یردب ناق

 هددسیدتا حاتایترادص لدبت ررح هج ورب هجرک | یسهیضق دعب هلوط

 یمرکی ندنفیدل وا ثعابهب وکتنک سانلا نیب ید هدنقح یدنفا مالسالا میش
 الا سر ەز قرهنلوا لزع نادوتفماعم د هبلاراشم ه رکصت وک یا

 . || لح” بول وا بصن یدنفانیمادمت هداز اص نالوا مور ردص لعفلابو

 . || كن هلجیلاکو لضف ویمدقا كنب رال وزعم لوطانا جد یترادص لیا مور نالوا
 ٠ || یدلروب هیجوت هب یدنفافیرش د دیسلا هدازیدنفا دعسا نالوایلس»
 :ندهلاهاش فرط هنس ودنک امدقم لاصفنالادعب ندتحتم یدنفا كب ےھارا

 چ وا یکیانکیا هرزوا تماقاهدنس هنا حاس ناغارجنالوا شاروب ناسحا
 هح دقا یان وق یهدلوساتسا قحا بویتسبا كعا لقن هلویناتسا هرکص یآ

 كعا لقت هبار وا هلبا اربسا ینعا وف لم عقاو هدرابعفدص ندنغیدل وا قزح

 لوب ااتسا هدنبیقع یلزع هدق دل اربخ یدنفا نمادمع یرافلخ یفیدل وآ هد

 یدنفاكهاربا هلکم درداکد بسانم یس اتق ورا ما هلب ارا وزدشدمآهدیولک

 نانلوب ندنراسردم هینایلس ةسماخ رابتعالاپ ردشغلف عنم ندلقن هلوبناتسا

 ٠ ىدقتنالوا هن رایکسا یی رطلابسح كندنفا ناشعدیسلا قباس یتاتماما

 ٭ نددح #۶



AR ِ 
 هزعشیا مزب هيلع تل ود ورازل وا سوپ مند هیلع تل ود ب ويلي وس یکی رلکدروک
 ضرع هبهناهاش یایک اخ رارق نالی ربو هلا ارآ قافتا ود رازمد رویقاب

 ف رطهدهریسممأب دعب هلوط ناوكى بز كس ى رکی رو سهام: رکصندقدنلوا ۳

 ماعط ماعطا بول وا توعدهب ریکنجیاس ور و تفایض بدتر ندیهانبت را دص

 رارف هرک اذلادعب روک ذم صوصخ یجدهدنا هرکصندمارک امسا میاشیا و

 هن رثاعدتسم هبوستهدند ور و كنسي یا لوس یصخ م هيس ور هلهج و قباس

 شاطابق ید یرا هدنک و یدنل وا ماهفا هن راودنک یغح هنلواماقهاو یعس

 هل راتمدخ بولب رب دن | تباقا هدنن ها ات ل وذا ر نیما دېګ ناکه دنراوج

 زکلاب یدنلق نییعآ ص وصخ را دنام# واغا شب یمرکی ندنرلاغا ا مظعاردص

 ردشلر وکه دراګ رات ضعب ود یدرونل وا فرص شورغ كي هيمو هن رلءهاعط
 كناخ یارکبحاص ناروطواهدنجا زاغو هد وک ندع رقررحلاو نم ر امدقم و

 ندودنک کو دا یها وطن دتماقا هدلحم یغنق هرز وا قفل وا بیسطت یرطاخ ج د ۱ 3

 یدلوارومأم هتساقا هدار وا هلکځنا تبغر و ليم هنغاط روفکت هدقدنل وا لا وس

 لیصفتهلهج ووهدناناخ نیک اما بولواروطسم هج هل وهدنځ رات یرونا | "

 لیئرتت ندهلناح هدنرفص قسوم زو ناک سنان یا کجا ۶ ۹

 هالات و تاتنجندهیلع تل ود فرط هاقل وا نامه
 ۲ زویکیا كی یدیشش وا ناکسا هدنس هبصق هطاتحقرهنل وانا وتو
 یماسانب داهرفهدم وق م لح بودنا تافو هدنمرجم یسنس یکیا یرکب

 یدنل وا نفد هدنسهریظح

uشی ورد ترادص واشاب دمشتزع مظعا ردصلزع  

 4 هراس تاع وقوو یوتف بصنم لدتو اشاب دمع 0

 ماعط نوک یشدنلوا ستر تفابض هد هپ هل وط هراولم رقح ورشم هج ورب

 اشا د تزع مظعا ردص یدنفا ك مهاریا مالسالا یه رکصندنروش» و

 هنس هنس هد رب هلاق ندنردب هدنمان اقا ملس هدنسانناترحص و تحارسا هلا

 ود را و یلاط هلړمط هسیک زوت وا مظعا ردص هدک دت ااج ر هعطاقمر هرزوا هقباس

 ٠ || صوصخابو سانماوع بولک هبطغ هيلا راشم “فم نکرد مهدیاراذتعا 1
 كنت رع هلا ح ورخ ندرداح زسج واب قرهلوا كاس هدنسارا رابات

Eیدک هنسلاب  



KAF ۱دو  
 ررحود رردبا احر یزکمروی فی سشتهنمهرواشم سلحما ماو تاوغاو

 ۱ ا تو و بوم اهدعایمدب راحر ی دناخیا رکتل ود رایدتا

 | هدرضحیراکهتب مدقتهتلود ردوبد یدنلوا مظنتیوعضح و بش هدقدلوا
 3 لنعشد هدلاح یغیدل وا تیفیکرب شلوا هدنرورمض تقو یان ا كنار کرحخ ارص

 3 ۳ "ی روهظ كن هعرعف تالاح ضعبنالوا یروفنم كمرف"یلاها ویالی سا هع رف

 ههرواشم سلح ید هعفدو هلیص وصخ بول وا عقا وهدنماکنه یعلناخكا

 ناخ یارکتلود هقشب ندنفیدل وا هدایز اهدینظ ءوسكتلخ هدنتحندنکیدلک

 1 ندنکیدلب یج د یس ودنک کج هیق ادایقناكت هسیک هب ارکبحاص هرکصندک د لک

 . قردنلوافوخ ودراجاهراب هنتسواهرابهدن ودا تعجا رهه ول هيس و ردیاش

 | ه ودنکی تبدل وا رفتمندنسودنکلئابق و ینیدلوانیمایلاهاندنتماقاهدعرف
 . اهنایفیدل وا شق هلوبناتسا بول واراوس 4 هنیفسرب جد لوا هلغغل وارابخا
 . نوجاقمالاقلاخ یناخ دنسم هلغل وا راوط الا برخو رند هن وا ناخیارکتلود و
 | یهبلاراشم تالیدعم نیکد هنن روهظ كنت رام " رس "و رم ند دبل ع تل ود فرط

 | هتشبندقدل وار وفنم هدنرادنع تیس رسو نعصتم ییرلکدلبا باخت ا هغلناخ

 ۲ | دیدجةملق بوینهدیافتک !هلکت وب رکاب هل رهسل وا صالخندنا ضرفلاب
 | یدوم هریذاحم عاونا هدلاح یشیدلاق هدنلا هیسور یر هعلق نوربلقو شرکو
 || هبولهیسوریس وطخ ر كعرق "یضاراو یسیر ندهروکذ معالقندنفجهلوا
 | هدلاحینیدم هواوقفل وا عاحرا هنس هیلصا تلاحیرت ال وقر هی وا كرت
 . | قجهلوا نکاسهرا ودنک ندیهاشداب تلام نیغل وا رذعتم یرلتماقا هدیلاوح لوا

 | | كرو مام ندنراقدلوا شن ااعدتسا وزابن یتیرلص وصخقلروی نییعتلحرب
 || رکذتلایدل بول وادقع یموع سلحمهدیفصآهناتل ود ینوکی ج چ وایمرکی
 || معتم یر امدم لوصحو ریاغم هبهحاصم طورش یر اعدتسا كراولع رق
 1 كن رات واخ روتهالب یدنک هه ورکم داوم یراکدنااکتشاو رذعتم هکلب و

 || هدنولیرب ویا وج سأیهرب ندرب هد هسیار رقت. و قنصیخیدل وا یسهرضم راتآ
 | اد هیاکی سیچلیا هیس ور نوجا كم ردد رویعاتباصع هزب هيلع تلود

 | | كنبراساقلا هلغلوا صخ رمه وج ولا لکن مهدکد لکی چلیا ب ونل وا فیق وت تیفیک
 || یراسررفنحاقو نایلک از وسهدن راجا تقول واورول يشیلاچ قافتالابدنل وصح 3

 لزوک هن هشرواک هل وصحیراس ال اهر ایرابنوعرکارونسلا 4ب هلاکمسلحخ ځد

 هدنراقدراو هعرقو بولوا فقا و هلاح تقیثح هسزلوب لوصح رکا قوب

 ¢ یراکدروک ¥



1 
 سس

 یر رفت كهىلاراشم e ہلکا |

 ی واراظتا هتار رحت كجهلک ندنناخ ع رق هلغلوا ندنلببق دحاورخ |

 یدیا شارویب نامرف
 یردارب یفیدلوا شا بصنیاغلاقكناخیارکتلودهدرخ الاعب ر رخاوا

 الاح و ناطاس یارک كرابم نیدلا رون یردارب رکیدو ناطلس یارک زابهش
 هلغل وا ترابع ندهلببق ترد یغاح وا ن ریش و یدنفا هللا ضیف یناخ رکسعیضاق

 كع رقو یدنفا نجرلادبع یناطلس"یضاقاساس ندالع و ازربهرر ندنربره

 سضحددعرب ترافس هجورب رازریسواغاوارما قوچرب ندنناربتعمو رابک
 ۵۶ رق كب دګهکر د هلهج وو یرارب رقن فصاللخ هدن رلکد لکه ن داعس رد هلا ی وع

 تیس رسه دکد تبا ل وبق ناخ یارکبحاص یتاش رشت ور وشن ءیکید ر وتکب واک |
 نورلفو شرک و ددج علق نالوا هایس رع دیاکه تشب ن دقدلوا قاب هن

 یتجولاق هدند ول هبسور یرارعمو رم نالوا ندنفرطهرف كم رقو یر هعلق

 لحرب یرابکو راغص وا ماو ج اشم واه ص والعقل وا ی رام ولعم كنس لاها مع رفقا
 لوبفینارب رګ یکیدروتک ك بلا یوم طعریم بول وا عت هرواشلا لجالهدعسا و |

 فرو عفد هرکص ءان هنب راج هلوا شعا قیدصت قیس رنة دلا ی رال

 كا لاحت رع هلیلاس را رض هتاعس رد را رکتهلیس هظح الم یغج هم هل وا نکم

 ولتکو شزکبانج بوردنوک مدآ ههبلا یمومریم هرکصندنراکدرب ورارفهرزوا
 نوجما ماحرتسا ندنوامه فرط ءان هزکفیدلوا ندنراهدن دقعم لزمهاشداب ||

 اغ ءرفواحرورب رگ ود ردرک ولطم زکشل و هدهرواشم سل نانل وا دقع

 قاش سفت و تارب رک نالوا دراو ندیهاشداب فرط ی ا یارکیحاص
 ود روب تیانع و تم هغغل و هدزمنیمج نورد مدقم ندزک | لوبق و طبق

 :ناح یاش رشت و تارب رک نالوا هدمد: هبلایم وءهریم هدن رکدلناامدتسا و زاب | ۲

 رام ینیرلمدآوید ردقوب می رومأم دیش یربغ مرومآم دیلست هن راترضح 1

 هاکمزس وک یر وص عانتما ندقمرا و هن راسل یج د ناخ یا رکبحاص وهلکتا

 بولوا شفلوالاسرا هنناحع رق هلبااشابیلع یلکیاح ةظحالل هخاصل!لبق |
 یارگتودنالواتدوع باکررداب هدانا و وتساقا نیشن اتشمهد هغکه نسو

 زکیدبا شارو نییعت نوجا صلع ندادعا “یدایا یرایدوزکبانج هناخ



6 ۲ ° 

 1 یر هنسهدهع هرزوا قلوا تلوهس رادم هنسادا رو نم 5

  هقدنل وا بلط بویغا ادا هن نکیشفل وا هبجوت بصنمر یودطارثک یک

 | یو ا هنلیصح درو نم غلبم ند ؟یدتا را کت لوا مالک

 یدیشع لوا نییعترشابم ییاعنامرفاب ك روفبطندن راشاب

 || هیلاراشم یاشاب هقشپ ندنغج هیمهل وا نکع یلص كن ها و هلا یم ومرشابم

 ۲ ود روهر و هل راتخا جد یاش طخ هلسهزا وآ قلح اط اربما هك دل واهدهقر

 . قلحاطارماهن ید هدقدنلوا لقن هساویسهلبا لزع ندهفر هلکعا رب رګ

 3 ندنفیدل وا یلاخندقا را ییسهراج لر هشود هفارطا بويل وا غرافندنسا دوس

 0 هنعدل وا قفو» هتمدخ رب قجەلوا نيس نایاش هد رابصتنم یتبدنلو هعشل

 .ندنراوطا یک هبعاادایرو نم غلبه ه هل هسنل وا هدنعاسم هنما مع ضر فلاب و

 | یهودنکو ضبق + یریمیکلع ام هل اب بونل وا عفریترازو ءان نفی دلشالکآ
 | لجال رلنلوا یرارسا مرح هرکصندقدنلوا عضو هنسهعلق ساویس ید
 ا ند رلیشاب یجوبقیلاعهاکرد هرزواقغل وا تلح هت داعسرد قاطنتسالا

 . یدنل وا نیبعت زشابم اغا قداص یراد هن « زخ اشاب لیلخ قیسا

 3 . ییصحت قلجاطاربما بولکهلوساتسا یرادقوح وق روزو داتا

 یدنلق سبح هدنسبحم اغا یل وق قابشاب ب وابتوط جدل وا نکر دبابا و ار ود نوڪ ا
 | ¥ یرادوروهررضح هرزواقلوا هیات ةعفد كراتات نادصاق

 ,er4 ودنکه لهجو یغیدنلوانایهدنعیاقو هقناس هنس بولوا یناخ عرق

 || هنسو ینانناخ یارکبحاصنالوا شل ردن وکت افب رشتو روشنم هبا بد
 رواكر هلک هلح مان هردو مفا و هدنجما زاغوب ینوک یحتدب یمرکی لر فص

 ندا

 لوص وهع رق كىدمع اودس هرکذن هعطقرب یکیدتا رب رگ هت رادص ماقم

 || لوب هلا تامارحا و تاهظعل نو اه تاش رشت وروشنم یکیدروتک بولو

 1 یرکسع سیناج م رق بم 4 هظح الم ضعب هح اصلا لبق هر کصا دقدنلو

 ِ عرق اشاسنالوا شارویلاسرا هننناح م رق هدکلرب هلیااشاب یبع یلکیاج

 هلا بلج هن دنکیرازربمهلغغل و هدیلاوحلوا هنسو عبار ناخیارکتل ودیناخ

 رينا ید Kus رداکدزم ولطممزب تلس) رش لر دنا كن زر یراناتموق

 ایک اره هنیفسددع ر نانل وب هدامآبقعرد بوقروق جدن هل رعد ردقو
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۳۹ Fo 

 بوی ا افصا هد هسددنل وا هدافا یعرمشم ا ملا ساکت ھو 1(
 یتایدعت و ملاظم هدرافرطل وا هقشب ندکدلبا قسف نالعا هلا حاکن + ودنکا

 یدل وا ر ومآماشاب یدبعریلدر ؛زویسیلا ویلوطانا هتسهلا زا ومادعاندنعیدرب را

 موق رقشهدقدرا و هن رزوا هلرک اسع یخ و قلخ یسوبف جد هيلا راش مرز و

 یژکا ك رانابکس یغیدل وا شعبا عج هنشابهد هسیدنل و هرز وا هب راج نوک ج اقرب

 مزج ینیراکج هيا قاراک ادفهدنروغا كنس ودنکب ول و |ندیهاشدابیایاعر
 ةحوز ود نوسلاقهنعشداب وکهرز وا یسهیلهاحتربغ هلکعشود هفوخ هلا
 ندنعو یب و رارف هلبعابارفن چاقرب« رکصندکدت |مادعا و لتقیب هروب نه

 یدتا را رقهدناپكبلغتم مان نایلس یلغ وا یلقاصس ینایعا یساضق اط وسبکنالوا
 هیلاراشم ریزو نکیا ردنا رارف هرخآلح بویمهدبا مارآ یخد هدنا نکل

 نس ودن ڪڪ بوش هدلخ مان هین وا نا ا واشفل وا نیبعت ندنفرط

 هلبفوخهذخا مد نایلسیلغوا یلفاجسروبزمو .رایدنیالتق یاب
 نیعتمو لرلبقش ویشاو یدنلوا لتف بولتوط هدخلاحص* نکردا رارف

 هنداعس ردهدنرخا واتالوالاعب ر یر هعوطق-سوركنبرلیشاب واب ربتعم و
 یسانرادزد كنس هعلق هشغول عفاو هدنلخادیلابا هنس و یدنلفلاصیا

 سوفلفهلا یدعتو زواج یعرشدح رایقش مان لنز یلغو | باب قبفر و یی
 یسیلاو هتسوب pii ندنر کدتا یدصت هر هع لاعفا ی ک سوما كتهو

 رس هلا لتقو ذخا ځد یتسیکیا اشاپ لیلخ قبسا ریه مرکه رب زو
 یدلیا لاسرا هنداعسرد ن راع و طعم ۱

  $ Uسا ویس یلاواشاب لس هدازاشاب ناعع ترازو عفر €

 هیلاراشم هکنوجبولوا شعبا تافو مدقاندنوباشاب ناقعح اخ اریمف وتم
 بولو ترهش هلکلنسکنز هلغنوا حاطاریعا و یسیلاو ماش ورن دهرفاو ثدم

 ندب ريم بناح یدیا رونلوا نیم یلانمو لام تالهسیک ك نوا یتح
 هر یریم بناح هلبساصر یدنک اشاب دخلغوا هلثسناشا تردابم هنذخا

 هن رانادناح هلکعا ماحساو زاب ییسلروب هيج وت ترازو هنتر هنسهدهع و

 هیئراب هنسهدهع هليا روکذم طرش تولب روب هدعاننم هنساحر اچ رم

 ندرو زم 9 یتیدل وا دهعنم یدا شغل وا هج و ی تلح تراز و

 ۱ ندنس هفاف و رفف اوا تلط ندودنکبولاققابهدنسهدهع یم تا ز

۹ 



 ا یرایصضعب رایدت ارارف هن رال برص كنغاط رفاک جد یرلیضمب و افخاو

 . هن رارزوا هل راعا یدصت 4 هب راحت قافتالاب هلنسیلاها هرو رم هب رق ید

 . ندقدنلقناشب رپ و مزهنم یرابراوس و هدايب ندیا عمحتهدلحم جوا بولی را و
 | || راح یرلکدتبا رارف هد هديا شهلا بیقعت ردق تعاس یتلا شب هرکص

 || نازوت عقاو هدنقوفیلوک رفاک هلتدوع هیلا راشمریزوندنفیدل وا برص تباق
 || سۇر كنايتشا رادمان رفن زوقط نوا نالوا لوتقم هدکدلک هنس هلحم

 أ ینایعاویسهدو و هغر ند هبلغتمه ورک یدلیالاس را ه داعس رد نس هع وطقم

 | | ندنسهشاط كروب رجوکو روق لصالا یف یش مان یلو یلیجنعاص نالوا
 رو مءاضفو تماقاو نطوت هدهبرق مان یحعاص عفا و هد روب نمءاصق نکیا

 كهبلایموم هلا باس اه اغا لیعاعساح ادا لغ وا برع هحوق نالوایابعا

 هدنتمدخ تالذک جد كن اغا دمع یلغوا هرکصندک دن | تمدخ ردق هننافو

 اغا ےھار ا فورعم هلکعداغا یو لغوا گی هدکدناتافویدلوا بونلو

 ندنعیدلوا هس ردم 4 هرادا یبرومایدنک هدقدل وانابعآ هرو نم یاو
 هلیدسا تفادص ندنا ندنعیدنلو رادکما هدنرا وق ځد یلو یی اصو

YY 

(5 

 ل وغشم هلیسافص و قوذهدنسهناخ یسودنک بودنا میلسناکا ینیروما مامز

 “3ف حاقر ندنفیدل وا مارڪ كم و هام ورف هسلا رو نم يش یدیشلوا

 رفنزکس نوا یهیلا یوم نابعا قرهلوا تهسکی هلا صاضشا لذ ارا
 هدکدتا دوعق هنماقماورپ ییهرکصتدکدنا مادعاو لتق هلب هلرابش ابک ولب

 یدلیا معاق اصن او هرداصم یتنادناخ یلغوا برع نالوا یمن یو
 ندقدلا یتکلمام هلباب كناغا حاتفلادبع یداماد یلغوا برع هلص وصخ و

 . یافا ندنفیدنل و هدندسافدصف كعا شارفتساو ذخا ید سهجوز هرکص

 ه دنا وجریمزا نکا شا رارقهدنا ورا رفهریمزا بول | یتس هج وز ةيفخ هيلا یع وم

 . یلیمعاص رو نم هنفرط افا ضوع رکید قش نالوایسهدو و نوروب هرف
 هلغخل وا عاقسا هشحوم ر دک و یرنابکس كنلو
 دوا وک یسوبنکو ار ةد رمزا ی E ۱۵ یه

 یأر كناغا ضوع موفرم یلو یلیصعاص روب نم هدانئاوب یدیشقک هنفرط
 ځد افا ضوع هدکدتا هبلاطم نس هحوزو هرصاح یربمزا هلدتفرعم و

 ییرشنوهاراجان هلکعا هفاخای هدلب "یلاها و ییسیضاق ریمزا بولک هربمزا

 حاکت هکدنچرهورلیدتنا ملسنتهموسیم یش ییهموفم جوز هاب رابتخا

 هک هنتسوا
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 مان ور لیصح ید م وه ور هدن رکدتا اهدتسا و یه اھم ید یدنفا

 رانو هد وع هتداعسردو نوامش وفع رهظم ندنعددا وا شفا ۱

 دع یسهلازا كنایقشا ضعب #
 هدنتح مدقا ندنو بولوا ندناکسهن رولفنالوا یدعب تعاس قلا هزتسانم

 ملاظم عاونا قش مان یلصم نالوا شلوا رداص هيلع ماوا تاسعفدلاب

 باس یتسیلاهاو بارخیرهبصق ددعزوت وا یهرکم ردا یدصت هنایدعت و
 هل امر هب ها تولسا ابشا لع یاتسخاطینلا و لتا مورو ا
 هلیساعح هرکص ندفیفوت نوکجاقرب بودا بلج هلا هناهب ر یعوقره

 هلغل وا تبان اعرش لتقموز ی الوطندهرباس قوتح و تیدومد هعفارلایدل

 یدلوالصا وه العمهاک رابندنف رط + ]اراش هرب زوی وطقم مس تدبر لاب یسازج

 اع ندناکس یساضق هجزود نالوا یدعب تعاس زوقط هنسهبصق یو

 هدارا هنسهلازا و مادعا كنیقشمانیلغوا برعنالوا تواقشو یب زارفا

 یسدو و یلو الاح بولواندنراشاب یوبق یلاعهاکرد هلکعا قلعت هيلع

 ندیلو هللا هیلک تاکرادت بولوا رومأم هصوصخ و اغا دجاجاطانالوا

 لوا ندنکیدنانت ینغج هم هلوا رداق هتم واقمم وف رم یش هدکد تا تکرح

 هدنعاحسهرنا ج د تدمر هرکصذ دک د سا نصع هلابح ها وشعفا و هدیلاوح

 لابج بواک هنتعنهجزود دن تیاهن قرهشالوطو بوزک هدهراس لاح و
 توروتک ها هلبا سرقت ر هبلایم ومیاغا نکیا هدکع اراذکو تشک هدهروکذ م ۱

 هدیطلغیمهدیرپ رس ندنفیدل وا شّیا لاسرا هلوبناتسایتع وطقمرس هلبالنق

 نالوانایصع ویب زارفا ندرکهدنلخادیتلایا شع رم یدنلقتسایسنادیم
 راد هنسارجا كنم راهیعرش تایدأت كنسايقشا یرلتریشع ولادنام و ولصلق
 راشم رب زو هصبج وم لام ما نالوا رداصایاطخ هب اشاب لا دبع یسیلا و شعر

 ندشعر هلبارک اسعنالوا عح ندفارطا ور اشع م اطرب وقلخ یسوبش هلا

 ولنیدلازع ی وا نالوا یرلاتشمو رقم كنهموقرم یایقشا بودیاتکرح
 هدنسٍلا وح یعاط رفاکهدنسیرغ بناح كن هریبک ل عقاوهدنرا هایم كنسايغشا

 هدند ودح هب رقیراقدل وا نکاستعاج نالوا رامشترهش هلکعد ولابع هجالا

 یرلیضعب قر هم هلوا تمو اتم وآ بات هم وق ممیایقشا هدکد | م وج هن رار زوا

 باعتسا ید رلناو الا هنناب رایقش مان یلغوا حاتفلادبع و یلغواناب وچ

 یار ور



 و
 هرداصمو تاکلک«ردل وا مدا قرهلواتدناسنا و عرش فالخن تصل وا

 زا اضتقا یلیصفتندنفیدلوا مولع«یکیدلکح یرلترمضم هبنرمهن كلا وما

 3 یدنفا الم رهاط دج هداژ داماد ۳۹ #۴

 ندنیسردم یلغوا كموحرم یدنفا هللا ضبف هداز داماد قہسا مالسالا مش
 لولحراهب مومن نکیا هرزوا تساقا هدلح مان ها دوس یدنفاالمرهاط دم

 ثلوالا عي ر رهث هلببسح یتلوا رارفی مودنرب ج ک ی دیمودنکو كف
 هدلاح یغیدل وا ر: نداد لام بوک ˆ هتتم هب راهب هلبا قیاق یو کیلا

 هب راهب هلبا هلازالا بجا وها ذخ رفت واهدنناب ومدکشا راذک و تشک هدف رطل وا

 ناشلاةیلع ناطلس نكي هدکقک بوک اد ی ندنجماریاج نالواهدنهاکشیپ

 شع |نییعتیجشروف یسیاسرب نوجا قعتروفیرباچ روت ذمیعابنا یرلتمطح
 هبصع الم هدک داک هن رارزوا و د كيم دنکح یرباجم وق مع سباسندن راقدل وا

 برض یسیاس دنمرد یجدرانا هلکءد یاوش روا هاهفس یهدناب تولک

 یسکدكنسافا شابكناهبلاراشء ناطلسهدانئا لواو ندنراکدتا حرجو
 0 سیاس ندنعیدنلو هدنارس هن راهب نسح یحاتسو

 عهد زکید وق هلاحو سياسه راجي نوین بولک ید نسحروب 2
 یچدرلنا دکدتا هلاوحاک | ییاهتسیهدنناب تونلبضع هدان زاهد الم ن

 هلا شیشیهدالب ید رلمهیا ور یلعو شمهلهرابندنر شب ییسحرو نم
 هل و نکیا ندا قحل وا نوبامشعملصاو یتیدلوا شلیا ح رح وب رض

 هتکرح فبرش عرش فالخ هلب وب هد ولوا شادقرا هللا شابواو اهفس
 مالسالا و ت و دردمن وامه داوا تد الا رود نوهکیدنا یدصت

 یدنفا دیدات تیفنک بول وا رداص نواه طخ هعطف راباطخ هبیدنفا

 عرش بناجر وکذم ص وصخ ید هیلاراشم هلغل وا شل روی هلاحا ههبلاراشم
 یسیضاق هعبفر صاوخ نوجا قمل وا تفقاو هنغردنل وا فشک هلهج و ندش رش
 حورح ځد هبلا یوم یضاقهدک دنا قاطنتساوتوع د ی یدنفا خاص دم

 بول وا یسهرابریبک یاصع ج دهدرب یکیا ویسهرابقاجهدنرب جوا روب نم
 برص یراقفر یماسالا طوبضم رفت جوا هلیاالمرهاطدمجم هدازداماد یب

 لجال موق مم یالم نیک ااهنا هلبارپ رقتر وه هعطقر ینکیدیدیدلبا حرجو
 هرکصندنتاقا هدافم ردق یآ یکیا یدنلوا بیرفتو زن هب لوسلکب یدالا

 دادم مور ردص اقناسنالوایردارب لوب واحرنفالطا یسهدلا و ولایع

 7 < یدناو
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 هکلب و روضحب ندلوتسانعضوو لومأم فالخ قلا هدنساراوبق ییا
 نامرفنالوا رداص هدنتح هدکدتا لاؤس ندنیس قرهلوا روعشلا بولسم

 صالخ و یلاح هتفلامیدیمودنکب والوا ناب و هدافاه ودنک نایرحاصق
 زامن تعکر ینا ب ولآ تسد اهلا ل وزن ندنبسا راجان همر وک نغیدملوآ یلاقح ا
 تع وطقم رسم وق ممیکسخ و یدنل وا ارج | نو امه طخ ن وعم هرکصندقدلق

 وبقه ر واین وک یحنزکسنوا كم وقم هام هدک دلی االعم هاکر اب لاصیابول وا
 یدنلق تشهد یاقلا هسان بولقو تربع نادیم هتخادنا هدنهاگشب

 داس
 زکلایهدافودا رم ندخرات ٌهعلاطم هرزوا یتیدلوا ندهلسم و همولعم روما
 ردلکد كليب یعوقو هدح رات نالف كنهدامرب

 یشر هلکمن رکو ا یمادعاتروص ونامز ویتفیلوتقم كناشاب نام س ردم و الثم
 تاعوقو 2. راوت بتک هلهجو یتیدنلوا ناب جد هد همدقمزلوا لصاج

 نوح ایسا تربعندنا بو الکا كفالخ | ینفحان وقح و نحت و نسح كن هقلاس
 کودبا كوس یبیرغوط ینمذٌهفیظ و لصا كخروم هلتهجو و یغیدلوا
 كن هیاذ هظحالم شعب هد هراو اعابنا ه هیلک هدعاقو هلیسلوا راکرد

 كنارزوو ماکح هک هوش یدناق تأرج هنس هوالعو حرد
 یسع ودهدنسعسط رادمو هدنشالرو و بونلوا قالطا یرارامتخا نانع

 هدکنح هکلم هرادانالوا جات هب هلاک تامولعمو هنایکحتاماظنق وجر

 تلندا وا هرم تونل اطعا قرهلوا تافاکم دمدآرب نان روک یل رداهب

 یاطخ یاب ندنکلزس ه رګ دوخایو ندنتیلباقو تامولعم مدع ریکلم

 ثالقع و عرش یسغلوا لنق هک اج الب یک یغیدلو عوفو ینلزسنوُمب واو
 ندنشیدلوآ هتخب :قلرارپهد رح و همشب تام رادار دف الخ كفا ا رو

 لماکو ربدمو لقاعو حودم كب و كلعتهلوا ىلاو اف تیاف یچکنج وار
 هلت رومامثالم هلغلوا ند هعظ روما قمام هار هشدار می رح یلاورب

 اطخ لوس ر رزو جد شدا كفرظ یکیا قمردشراق هن ر ر یی رکسع

 | راغم بلک هنه رش نوعصم ) اهلها لا تان ام الا اودؤت نا ) و ییبدل وا

 یکسا د ادعا تیفیک كهيلاراشم یاشابو رد راک رد یتندنلو یفانعو

 تویهلیال یتعهتكمدآرب بولوا قباطم هنس هقح ریغ هی راح لوص اكنامز

 تیاعر جد هنوافتوا هلغلوا توافتیئاحرد كن هب رو تلو نیزسقلوپ



 ص رک هدنضرمم اجر yy ٠ء هنو ا

 یدنا تردابم هنلاسرا
 ۱ دادم اطق یا ماتا ندهروبزم تیرومأم هچرک او

 1 |نسحر هدبونبروک ی کكجم هدیک هلتع زع هنن روه ام ب وص هلبا رات هد رهتسهآیراب

 1 هلب و نکا تیدوبعو قدص راعش ههزالیسعا لیصح یني وفع هلنروص
 . هدهسیا شلوا تلود راربغا بجوم یراسج ھاسا هلباروط هناحاتسک
 . هدلاحو یدنلوا هدعاسم هنل وسم بول وانیع ضاما ارظن هنس هقاستمدخ

 هضررفه ودنکی سا تمه فرص ههر ادا نسح یاابار وما یلاعها و لند قف ورب

 | باتیهلبا هقاش فیلاکتهص وب هدنساننارارفس و یدصت هلاظمعا ول نکیا تمد ۰

 من ره هناهاشباکر ار تاعفدلاب هلک ارادت | هک |یدعت وز هبابام و

 .نذا اب نوجا تغارف ندنایدعآ و ماظم هلوتمو ندنرکدتا اکتشا ٌهعفر

 تار رګ والو تحصن هب , ودنک ندنرافرطمالسالا شو ظعاردص نویام#

 یدمروط ورکندنکبدلب یکسا وا اعصا نکیشفیک

 هرز وا قل وا همدقم هنبیترت یس هلازا و بلس هلغغل وا یعصت یس هلا زا ولتق هیلع+ان
 نواه طخ هرکصندقدنل وا لقن هزوسرغا هلبا لزع ندنتلابا لیامورادنا
 یزلیدبناغا یسح ادا یسیک هصاخلی دن نال وارو مام هنس هل زا ومادعا لب

 . ندلوبناتسا بورک هنفلق جار ردیکهنتصم یدنکاتداع ردیاتفابق و

 شا تعزع هزوب رغا هلتکرح ندیلیا مور هیلاراشم رب زو هدنفیدقیچ
 بونوف هجرارب قانوق اقرب و بولیناق هنسهرادهدها ریانا ندنعیدنل وب

 هزوم رغا هلا راغلا هب ورلیا هدقدلاق قانوقشپ ترد هزوم رغا ر هچ وک

 هلا هناراهرادزد هلسافا یرصکل و هب یضاقین واه طخ نالواهدندب توراو

 باحاو رظتنمهندورو كهيلا راشهرکصندکدتبا هببنت سل واافخا ورک"
 رایدل وا لغتشم هلب کفایت و تا

 هلابقتسا هدلب هوجو هرزوا هعدق تداع هدکد لک بيرق 4 هعلق هبلاراشمریزو

 نالوا یلخدموربعم كنهروکذم ةعلفیهبلاراشم كردیا بیترتیالآ بوقیچ
 كنهروکذم علق ربدتا لاصیا هنسوبف هعلق بوروک ند رپ وک روق
 2 بول وادیسویقر ر کد هدنفرط جا هقشد ندنسوبقنال واهدنشابیرب وک

 كالاهدقدنامق حد راوبق بولبر دلاقیرب وکه غل وا نا دیمرب یسارا و بق یکی او

 ا وهدساروكنبرب وک, ل واهدو وب :|نال واهدنسوربآ

 4 یو 1
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 قف وم هن زا را وو *ییعاسم هلباعابتا هن راهدا را او لناشاب دم هداز

 هدلاح یعبد) ااو یتع اش وتر كم وقف رم هلا راشم رب زوندنعدد) وا

 هدیمآ ید یسودنکو شا اهنا a داغس رد یلیتفوم 4 هلملح تان رجب 3

 هنغیدل وا شالا زان واعدتسا تسل روب غارچ هلت راز و ب واکه تداعس رد ر هش ود ۱

 قجردقوهدنحرات یروناود یدنلوا ناسحا یتللصح هروم هلتراز و ءان
 ردشل وا رب رحم
 هیلاراشم رب زو هکرد ررح هلهجوو یترازو تیفک هد راځ رات ضعب نکل
 هلکفنا لاسزا هتداعسررد لا تارن رود رد هتسیاش .هجانعو خارگ ضوق ره

 .هدقدروب نوسنل وا عیفرتهبن رم یکیا هی رطیرلت رضح ناخ ی طصم ناطلس
 سفتلاب داهج هيلع قيرط یدنفا دیعس دیسلا هدازازربم نانلو مالسالا میس

 ردش رطرب شم وا عضو نوجما قفل وا مارک | هروک هنداهج كنالع ندا

 ودردیلغ وا مارک | نده رطنالک هنل وا مارک |هرندبا یر وص داهج هم وق ره
 ترازو هبت ر جد یراترضح هک |لدهاشاب قحا واهدراذتعاتروص هناغ رظ

 یدتا ےدقت هلب هماظعر ودص نالوا فيل قثرظ یاسر بوروب ناسحا

 ځد هيلا راشم بول وا اشابدج الض افنالوا تراز ولئان ندکلس ردم هدفلس

 هدندناج هروم ارخ وم یدلوب ترهش هلکع داشاب ناق سردیرهلوایناثاک |
 لی وح هزوب رغا صنم ندنکیدلک هلال هرم ضعب هللا یدمتو ل

 نییعترکسعرس هندناح هتسلس بول واروم أم هن واهه یودرا هرکصندقدتل وا

 هزتسلس هل يص وصخ ب وديا ت٤ اه و تدالج ۀ م زر راهظا ی د هعفد و یدلر وی

 ینرهشقرهلوا هلء اک تیرفظهرهظمهدهروهشم*ه را نال وع وق وهدنه اکشیب

 یدنلوا مارک ا هلبایلابا یلیا مور نالوا ارزولاةرمسح هلغلوا ریکلاع

 روسج ویرج و فوص ومهلبااه«ودوج وفول آمل هلا ردنلقرا وطاهدنناذدح

 .هدنقح راکوي قرهلوایرازنغا "یداب یراهتشا طرف نکل یداروفورزور

 یدلوا التبهرورغورک نالوا روصق كوي كا
 یس هظفاح كنس هعلق ردن هدک دتا تد وع نوب ام ی ودر ا هدنبیقع ملص هکه ل وش

 ن اخ یبوق مټي ولا راس بولوا ب ویب نجیبلع تودز ویا
 ید هرکصذدن وب ارظن هنسهقاس تامدخ هدلاح یغیدلوا ندارزو ناعصش

 نونا ماابیثان ندعل وا ظوحمم یکجهدا یعس هن زار اهر وكم اش

 ه یرع وا ندیزغ وطب وق هلن روم اغ بناح هدفدل وآزاومآم هنس هظفاح رد



 ۱ تر
 مفدكن هما وتایدعت ومل اظ. هلق رط كرب وتربع هن ریاسهدمه و كا لیلقت

 مالس الا چو مظعاردص نیغ وا درا ونو امه طخ هب یلاع باب راد هنسل واعف رو |
 1 وپفارزو هلا هیلعتل ود لاحرو تیعج هدیفصا یاس یرلترمصح یدنفا ۱
 ۱ شعافش بوتقوا نو امه طح هدنس هجا وم هل جهلت وعد وراضحا ییرادک

 نالوا شش التعا هترازو هر هلبا هب زج *هلیسور رکید دوخاب و هلیش رط

 | هدنطسا وا لرو مهامو یدنلوامفریرلترازو كنارزو ددعزکس ندارزو
 كردن وکه فرط ره تونل وا رب رک یرا معاتلادعددعتمنو امه طخ ق وطنه ر

 یسک كن رلمالعا رعشع یلوصو نداطقرهو ملست هن رلادتک وبق هرزوا
 یدنلف هش ادنکآ رو کک

 ران لها انها ماخ ممط ومازتلا وللثم هبریم تاعلاقم ځد را هب را هدنناو
 بیدأتلا لجالیرفن شب ندنرلادمک وبق قلب را ندنکیدلکهنلوا مادختسا

 راد هع رط ماظن و هن رات مادڪسا را فشع و لها جد كن رابحاص

 نواه طوح هعطق رب اب اطح هب یدنفا مالالا مس ی واح یاهسش صعب |

 ماهفا وغبلب همارک “لا وو ماظع ر ودص خد هيلا راشم ینن وع هلغمل وار داص

 د یلتف كناشاب نافع سردم

 كاشاب نام لان وط نالوا ندنریهاشم كنسارز ودوناطلس هبلاراشمر زو
 تولوا یدنلبمس وزاتم كنمارکدالوا هلج ویدنزرفكناشا دجاقوتمیلغ وا

 ناغع یدشعا لاخدا هسردن قد رط نال وا هبلع قرط با ندنذبم لاک

 یتبح لاکر رح هج ور هب اشا ناغګ كنم ارد هکر دل ون ندن ردا ر یدنک كناشات

 نالواتراز وح رح هلک ر وک یسهعطاق رب هدقد ردیاب یس ها ز هلدسح قل وا

  طقسم بولکه نس هنر نحص “هلص وم ردنا بارم عطق هیلاراشم هکوبلاح

 هد هرومهدن واه رفس لئا وا نکیآ هرز واتساقا هد رانف رهشیکب نالوا نیمار
 یسهب رطف تالج نالوا ثوروم دچ نعایا هدنساننا لالتخا ندا روهظ

 تیرو امال هلرکسع ردق یکیدلی هدا عج ندننالعتموعابتا هلکعا تکرح

 نسحقباسردص نانلو یلصحهرو تقولوا بودنا تعراسم هندناح هروم

 هک هداز # ۰
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1 AST TOT ی REG E ORE 



 ۲۲۳3 ی هک

 طلسم :هتشیشا

 هل وا هجو هنیسعلق دلو تان دارو رب هدآژ 1

 ( مدقالافمدقالا)یدنفا مالسالا جش یتبم هنفج هلوا ربفءو سسکنمرخآ فرط
 یلوطاا هب یدنُفا قحصا هلکعا دام بلیط دم : قرط یا و تامر هنسهدعاق

 تقو ځد هبیدنفاالنم فی مشهدازیدنفاقصابونلوا هیجوتقرادص
 هجولام هنب رالغ وا و یسهباب یلوطانا هلیطرمُت قم وا عیسوت ی هب را هدنالحنا

 یرلت ولوم هرهاف صمو هنردا هدانناوب یدنلوامارک | كرهلب رب و راتشیعم

 كندفا قداص غطصمهداز ادعک لو ندا قخا تونل وا ور

 ريغ هتموکح لغاشم و لیلع یسهدید نکیشلکیتب ون بصنم قیرطلا بسح
 یدنلفبیبطت هلبا هبا قر هنل وا هيج وت بصنم ر ند هعب رادالب ندنعیدل وا لمح

 € ارز وضعب ترازو عفر #۴

 هب هظحالم یی روذح و تنجه كنهمدخ قح هنلوا مادتسا هدنسانلا رفس

 مر باعا دس ا دۇم ( تاروظحلا جت تارورضلا ) بويلوا تقو
 نسح زار اند هینستنطلس ٌههدخو هبلعتل ود لاح ر قر هنل وا تکرحهروک

 تقابل همارصسا مر ریسج تامدخ و یف واتافاکم هح رالاح هرات دنا تمدخ

 ناسحا بتا مو بصانم هتدالج و تعاحش باحصا ضعب نانلوا لوما ||
  هعدق تاداع قفلقتیاعر هنسهدعاق ( ناسحالادمبع نامنالا ) قردنلوا

 هتلی الوق لوصو هبلطمر رهو لوخد هم رطره هلغلوا ندهیعسطروماو ۱

 هلیصوصخ و شلو ترک ییابرا كه رطره هدانناو یبم هنکیدلکهلوصح

 )دنا اوحالا ]وهم قوجر هرازویالاوٌهبنرنالوا هانا بتا م ی العا 1

 هدلحم ر كنارز و هرکصندقدل وا فرط ر رفس اغ هکو بلاح یدیاشل وا لصا و
 یارزو رانا نالوا دووحوم و قالخكت هم دفع م ناف

 هبارزوجد یرابصنم قاچ سیر ورض ندنفب دلو یناکرغ هنعب ركن هد وج وم

 دن راودت ک هسیا یرتادرا و كنارز ونال وا قرص یاس ید خل وا هح و

 هلا یی رقت رفس ب وع !تعانق4ب هنیعم تاد را و ج د یراف صنم تلا آو تدا غ ک

 عاونا عبطا اب هل لا وا هدنس هیع اد لاک |یتیرتت را زوم زا ول و بابسا نالو ناصقن

 هب هناهاش باکر ین ردس یس هشاطاباع ر ندن رکد لک هدناتردابم هنایدعت وم اظم
 تایدعت ج د یرلترضح هانیتلادع هاشداب رایدلشاب ه اکتشا هایم دقت لاح رع

 ییارزودادع مهبوروپ هظحالم ورکفت ییکیدتبا تنش ندارز و تک هعفا و
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 | || کرا یطبو نالا نیلهدهسیا سم یتماتتساو قدص و مدس هد هلیلج
 . نکلروب هنل وا هدهاشمتواخر هبن رم ضعب ندودنکهدقلا دن هلیبسح قم وا
 هليا نئفتبسک قر هلو هدهرب اسمالقا و هدنتمدخ تالمجهرکد تهدب دم تدم

 | شیوردنلسورادزفد ها لزعندتلادکویدرولک ندنسهدهع هیلامروما
 . قرهنلوا بصن لام ردص یادک هنربكنا هلبتروصشیاصیدنفا د
 ال دا ۸ زادص
 فرطر برح لث اف دا هللهد هسبا شمتیچ ها راد هل رقت رارفس

 عادا تروصو یبسكنوب ندنغیدلوا الغ وتلق هدراحد هن نکیشلوا

 ندتعارزلها قرهلواادیب رارکتحهدرارب نالوا لصاح هریخذ هرواشلا یدل

 هراج ردا ض یش قوچرب هنب رزوا لری اخدیرلکدتا راخدا هلبااهبزوجوا
 كراخذ ندن رلکدلکهدیا تخورفو عب هفانصا ردنا ممض یشزارب یخ دراتو

 هلیعنم كرارکتح هلوتمو هلغلوا نیستم یغیدل وا بیس هنسلناص هلا اهب یلاغ
 هب هرهاقرصم تح و هفرطرههرزوا كن تخ و رف بر و تکی یاصصا یبهریخذره

 قحا بولوا ش وا لاسرا رارشابم راذک راک هلب رادصا هیلع یماوا
  تفد فرص كنسضاق لوباتسا ىىملوا ماظن نسح یاربذ كصوصخو

 دیعسدج هدازینابحنال وایسضاق لوبناتساالاحو هنفیدنل و طونم هنماقها و

 .ندنس هنیعم تدم یتیم هنغیدل وا ح الع و ريب دن لوغشم و ج ازلا لولعم هسیایدنفا

 یجچ وا نوا رو نمهام هحصلا بسح هلا هصقان تدم مدقنوک یکیا

 . یدنفا برشمیلع ینکییلع نالوا یسیضاف همرک» ۀکماقباس هلیالزع ینوک
 رف یکیا یثاتندمل وا رهاظ یاقشاهدروماقتروقتف ورداق هب هرادا نسح

 دلا نالوا یرلیکسا و یدنل وا بصذ یسیضاقلوبناتسا ججز لاب هن رکا

 هلیساطعا هاب ځد یدنفا دجاهداز یتفع ندالعلوځ هلا یدنفا ماغدم
 ا دفا نا دبع یصاشت هداتاوب قداس لاوتم رو لالو تییطت
 ' یدنفا دیح ورمهداز یدنفا فطام یرادرتفدلوا قشهن رب ندنغیدل وا شا

 هل (ءاطع د دیسل اهدا ژ یردیرکسعضاقیل وطانا یدنل وا بصاذ نکات

 هداز قحالن» ندن رلل وزعم لوساتسا هلغلو ماتخ یس هنیعم تلم كن دنفا

 یی دیسلا فی رش هداز یدنفا قحصهاو یمدقا كنهلج یدنفا قحا

 كن هداز یدنفا قحا هد هسا شفل و یکسا نوک شب جد نددنفا

 | مالسالا جش هقشب ندقدلوا مدشم هنس جوا نددنفا قعما یلوخد هقب رط

۱ 

 i ی ی هک یه رک اه اس تراش ترا سا سی اتو ایت لات مت سن ناب نیت شین ی یا



e روس و تست تا VW یا صوت O O OIE TO VT تا 

 اشابناهح رادزتفد هنر هلا لزعاشاب لیلخ نانل وب یسیلا و هدج هدل ګاځ و

 هلغل وا یراراهتعارظن رهظم كدافطصمناطلسهدقدل وا لئا هنس همت ر تلیکصاخ

 ندنغد کم هل واقف وم هب هرا دا نسح یدنفا مالسلا دبع نانلو یاب شواج

 اشترا قره الشاب هب هلخا دم هش روما هرشط بوش ود هنساد وسقل وا ماع و ۱

 تامدخ قوج كيدیدنفانیمادم حیا ایئاحرنانل و یلاع ردس یاد

KAF 
 نوت هدهسیارازام هيچ هلابقا ورز ورڼدهتوارانلوا هدراوشموراوطاو

 رد رشک هروسر۶ هلبلابغارف هلبوب بويل وا راتفرک ځد هلازمنا ورابدا نوت

 لاح هجرت كناشاب لیلخ 4

 یدل وادرا وهدرفصرخا وا جد یربخ یتافوكناشاب لیلخ ابفاعتم بول وا نيبعت

 قروه وا قحال هن دادع اسو هدقدل وا دراو RENE اا دا

 یکصاخ و یشاب هط وا هنر ط هرکص ندقدل وا راعشت رهش ها یکلیکصاخ لیدبت

 هرمص هرکص ندفدل وا ماکب هبا قلیشابیحناتسو نالوا ی رظن محطم هدعب واتا

 هلترازو ٌةبترهدعب و لواروخاربمو یرایرهشنیباو یاد ارخومو ینیما

 بولوا یرکسع رسزکدهرقهرکص ندقدل وا یظفاحدارغلب ویظفاح نیت وخ
 یسیلاو رصم ندنا یدیشلوا ازغو داهج یاشکناب دابهبا نواه یافت ود
 رب دم و لقاع یدلیا تافو هلمساعسم لجا هداروا بولوا یسیلا و هدحهدع) و

a ۰ 4 ۳ ۱دم  
 ید ریبن هتسرپ زو ر ریهش هلتاید و تفع رصمتم هدنروما و

 چ بصذ و لزع

 هدیناخ قنطصمرود مدقا ندنو هنر هلبالزع نوت یضج وا كتا مرح

 بصذ یدنفا دبع دمع نالوا شعا تقابل تابثا هدنبصنم قلیشابش واج

 صاخ عج م هلیس هیع اد لالقتسا ج د اغا نیم ادم یراب رهش رادع ویدنل وا

 یالاو هنر دنس ه دهع وک کورد لرو زم هام ندنکیداک هاسل هلا

 هن رب بولپ راقیچندنویامش نیبامقرهنل وا هيج وت یغاج“هلاح رت هلا ترازو
 رادمس یدنفا دج دیسلا یسادضتکهن زخ نالوا یهاشداب ر وظ هو برقع
 ناب هدنعداق و هقناس هفت یدنفا دل دیس وبشا یدنل وا بص ی را رهش

 ندا لزع ییدنفا دجا یسح زابیساغا هداعسلارادهلهح و یعیدنلوا

 راعش ترهد هلک در زو هر تولوا مظعا ردن رک هن تردند و و

 رداشاب در لس رادحسنال وا

۶ ۰ ۶ 
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 وشت وا .فدو دل مایدجا هحس۵ رق هلی لعن هرادکسا ادالا دمب هدنعماح ۱

 ً 3 مت تا و هرز و | تماقا LL ا

{OJ pijلس  
 4 یلاح هجرت كنيدنفا فسوب یمن #

 أ دوج رصع و یدنزرف تومن لادبع اا هلا ی وه یاقوتم

 . || هدنکرات تردنوازو بول وا یتجنرا ردا ر كن دنفا ناعلس یس دمآ ندنلاحر

 ۱ | هللالوخ د هنکلسیمادخ سا و تاب مهارا داماد لوتتم و شعادل و

 ناخ دو ناطلس مصع ارخوم یدا شغل و هدنتندخ قارادفوج جا

 هن دادع نو امشنا و دناکجاوخهدنن رادصاشاب دج ا یظعا ردصندنسارزو

 ندنشدل وا ا رکو متتسمو رّعم و نيم | تیاق قرەلوا لخاد

 یکی لادضک یلاعردض وق ناما رهش ول وا هح از ور وهبساح شابتاعفدلا

 || نسح وییقفومهدرلتمدخ یفیدنلوب هرکصن دقدنل وا ماد سا هد هلیلج بصانم

 ۲ | والثوب هلبیرقت قلوا رومسرخ هجن هلیسهاق داص ماقتها نسحورومأم
 رهظمكنس راترمضح ناخ نطصمناطلسیما ندنل وا رهاظ یتقا ذحهدنامدخ

 هنش رش عماح ل هل یراقدل واقفوم كهبلا راشهراب رهش هلغل وا یراسعارظن

 كهبلایموم "یدنفایچدارالدعماحروک ذمهلغلوا شم وا بص یم ان حد

 ا هلآ هنمرم للع یتیدلوا التبم ردشلوا ماتخ دح هدیسر هلبماقها اس (شواک

 ۱ تافوینوک ۶و نوا جلب ری دم قراو شارف رسا وربتد هنسحوا
 . ردشفل وا نفدهدنسهحاس بتکمیغیدلوا شا انهدن رق یلغ وا لاغج لکا

 و یلاح هجرت كندنفا هللادبح

 . | یدنفا هلادبع نانلو یجناشن لعفلاب ندنوبامه ناود ناکج اوخ یامدق

 3 ۱ شارف ریساو ربدیاح وایکیا قرهلوا جا زمان هدلاح یغنیدل وا ینافریپ 0

 1 ردشما تافو ینوک یجندب یمرکی كریللا رفض ن
 ْ ۱ ag با راوطا هاب اباب بولوا لسو ملح ۹

 لد هنتافو ندنفیدل وا تاذربهلماغلان ومام و دقم ونيمار دنا راهظا فنگ

 ّ e بسانم هنلاحیک تسایروعقوت هلبش رط تلاصاه کو تلاک وهاک

 8 روس ویلا یرمازاباکب

 هک راوطاو 9



۷۹ 4۷ 
 مالس الا م میش RE مور رد ص دزو هر

 یطصم دهع وشغل وا ل لزع قرەنلو هدا وتقف ماعم یرادعم یا ۱

 را دنا طبع ناطلسو هداب 3 ندهنس شب هس هدنل الخ شک هدیناخ

 قاوریزادقیآشب هرز وا قمل وا هثلاث ةعفدهذن راتنطلس لثا وا كن راترمضح
 هدنسهباخ دای عفاو هدن را وح 2اف ال وزعم ۵ رکصت دقدل وا یون ماتم شک

 ندقدنل وا ادا یزام هدنعماح اد عاف دک دشا تافو ن نکیاهرزواتماقا

 هدنرانکهداح هدنسار ویس هعنچ ی هداژ لعل هدنح راخ یسوف هن ردا هر

 یلصیلاقا 5 وکو لزوک یراوشمو راوطا و یلئاعش و لکَش ردشغا وا نفد
 را ما هلا یاکدنز نا لد هنناقو بول وا قوح یعارح و عاتنا ودالواو

 ردشلنا مان یا! هلبا فیل ًتربتعم تاتک رب هدنهان اعم "هردندهتف ردشعا تاقوا

 ارزو ه رشط یک یراکذلک هدا عتع و عافسا لسو E لاحر ضصوء)

 ی هسج تا ولص و تفع تابا لر هبعا ناععتسا یدرفرب ندنسا ما و ۱

 ندنرزواهداههردقهب وش هرکصن دن زام ماشخا ورايا تم وادم هادا هلتعاج |

 یدا رونلو زور زا من 4 یب قلاخ بویه اق

 و نو هج ر كندنفا دیعسدخ هداز | ز ريم ۶ 5

 نالوآ مالسالا خش هدیناخ دو ناطلسس ولج یادت هیلا راشم یانالوم
 دلو هدنګ رات یکیا یمرکی زو بولوا یم ود كن دنفا دم حش ہداز ازریم

 یف و هدتځشهیرارد و لخاد هسیردنقد رطهدنحراتزوقط زوتوا ردا

 | یراردپ هرکص ندقدلوا لصاو هب هايل ةسماخ ردا بنا رعیط هژبیسحت
 هس ورا و رب زا ه دع) بول هک هس ر ردق هنس شد هلغل وا لوزعم

 شو شغل مارلایطقم هلب راهباب لوبناتسا و هکمهرکص وماکب هرات ولوم
 فارشالابیقن هعفد یکی ومورردص هعفد ج واارخؤم ولوطانا ردص هدنخ را ۱

 ناعع هداژ ی رد نانلو مالسالا تن هدنسهدعفلا ید یسهنسچ وا ناسکسو 0 ِ

 ماتم یازفا بیز یرادقمهنس قح چوا بولوا فالنارخ هیدنفا النم | "

 فب رش تاذر فیفع و لضافوفیظن و فی هیلاراشمیدناشلوا تخم |
 یدا رايا اعدم قیفد وقیقم هداعلاقوف هدناعفا مو روسیدناقحبول وا

 هله یدک هلا ماقساو للع یرع بولوا تدتژلا فی و هینبلا فیعضاتاذ

 بّوکر بولوا للع ٌهعوحم نوت نوت یدوجو هدکد اکی دی ریپ فعض -

 بویمهدیک هرات رایز هل وا رخ تیم رب قر هيم هل وا ردتتءهد وعق «مایق و هلو زا و

0 

 ا 4



 1 3 اشا 3 aT eT a ۳ هلعل روس ۱

 ۱ اشا ر 5 وا یفوتندنرلبشاب ی وق ل اعد کرد قره و ۱ راضصحا راتعلخ نالک ۱

eناش ا ٌةملع ناس یراپ نیا 2 سس اقا س  | 

 ۱ یاس روز را

 دح بهذلا وا نالوا دلبلا میش ال اح بولوا یماقمناق مصم مدقا ندنوب
 كن هب مصمهن زخ نیغ و لاکر یتماقتساو قدص هب هيلع تلود كکب
 | ماتم ه ودنک مدقا ن دنو یسم وا لاسراو راد مدقا نوک رب

 ۴ | هدفرظ تفو زا دلردا ترنغ قاس ریعشت هلفلوا شفا وا رب رحم ندنرادص

 ۱ و ده من ءًاتسهرب لبا حجج ییہ صم هی ز <

 3 مدح ویشا ومو با ودند ااصتقا ار لر هلکه نس هلکساریم زا هر وکم هنزخو

 || تولیردنوک همردکج ر هدقدنل والاصباهرادکسا ندرب زا لاسرالاب یشاوحو

 | هرکصذدقدل راقج هنجراخ هلکسا مقاو هدنسوبف هچعاب قرهنلاج هناخرهم

 ةن زخندنسویف هچعاب هددوعسم تقو نانلوا رابتخا هللا یالاعدق داتعمرب
 ۲ | یدنلقسابلارلتعلخ هنعابناو لر وکر وع هفشاکنروتکو یدنل وا لقن ه هلیلح
 ۳ ME رسصمن زخ ورند هنس جاقرب هکنوجو

 3 شلووا مج قلخ قوج كادت اشا وشمل وا بینرت الآ لکم و نب نماهد

 ٠ هک تایفو ضعب #

 هب ویدفانطصم هداز یرد قباسمالسالا میس نی ول عرش كن خا یذ ٤

 | هددج نسو یدنفادیعس دمخ هدازازریم قبسا مالسالا هدلالخ لوا

 || یدنفا فسو ییما ان روهشم ندنو ام ناود ناکجاوخ رابک هدنلئاوا

 . | اشابلیلخ یسیلاوهدجو یدنفا هلادبع یحلاشننب زسکمک قوج یسراو ۱
 3 ۱ رونل وا نابیئآهج ور یرللاح هجرت هلکشا تافو ِ

 ِ 1 ۱ ۱ ډک لاح هجرت كنندنفا نطصم هداز یرد #

 ۱ ی ود نان دنفا یرد قیسا مالس الا حس ندالک لو هملا راشم یاب الوم

 ۱ | یادشا هدنخ رات جوا زوت وا و شعادلوتدنحرات تردنوازو كب بولوا

 El هنس هب ریل شخ یادت الر دیا سرادەزودەلالوخد هسد ردن قارط هلا ح راخ

 هن ردا تةعرد وم اکی هل ول وم هطاغ هلکملک ها و ماقد < رردهدفدل واهدیسر

 هدنخ راتییآ یللا هرکسندننافو كن راردب تونل وا مارک ا هلب رله اب هکمو
 ندقد] وام ورردص هدن رد شعلا ول وطاناردص هدز وط للا و یسیضاقلوسناتسا

 و



 ناکجا وخ هدننعک یلاصرا نو امه همان هنفرط قل ود هنس ور ند هغ تل ود فرط ۲ 1

 هعج یکتا یرکی روك نمذام هلفلر وی نییعتیچمجا كو هلیس هنا یکدلیلکب ۱ 1

 سضاح مالسالا ی و یظعاردص هدد وعسمتقف و نانل واراشخاینوک ی سرا ۱ 1

 ردصبونلوا بلج هلو امه روضح اشا یچلیا هیلاراشم هدلاح یرلفدل وا |

 حشو ؛لروکر و هن ولبق سام هنرژوا و لروکر وس هجارف هبظا 3

 هب اشا یجلیا هرکصتدقدنل وا | 7 می ۳ رو ۲ :

RNیارس هن هابتارادو هدد  

 ندیهاشداب ةع تطا وع هدکدر وسزون 4 هناهاشیابک اخ بودیک هن ولاه

 ناود اب مدیک كروک روم یو كس 2 وک

N دورو E. 

 رع رهاط نانلو هرزوا تماقا هدنسهعلق هکع بولوا ا و م لم

 هنسیدا و تم نارفکنکشل وا هدر ورپهلبا هيلع تل ود تم و نان ورتدهوآ

 ناطلسلایلع حورخ هدرصم هلغلو لاح یادم هدنساننا برح قرەپاص 3

 هللا یش مان ك ر ىلع ندهب صم یارما نالوا شقا باکترا یس 1

 رد یدیشل وارادا وه .هموفم *یعابهدلو و داحالاب 1 ِ

 نو امه یاب ودو هداشک یو زکد قآ كردا حص دقع هلنلود هیس ور هیلع || ٤

 ريخ كب دم بهذلاوبا هدهرهاق رصمو هنغیدلوا هدامآ هکقک هرافرطلوا ||
 هشیدنا ینتقام تان و یبم هنغددنل ون تراشا و نامرف رظتنم و تل ودهاوخ

 رواە اور ور زدن وا راتخایدنک یتءاسانالوبع وف و لاحرد هلکعا 13

 یتیوفع كنسهشاس ممارجو راذتعا هلبانای و طب نکو دا تیفیکرب شلاوا | "

 هتشذک كنتاعطاقم ادص و یتفح هیلربآ ندنیدوبع قدص هل وندنو هلیازاین
 هدافا و ضرع ینکجهدیا ےہ ستو ادا ةلاوح و ادقن یتسه ريم لا وما اباق و

 یًرماعضنا O نانو هدناب ر ورڼ دن دمر هدنض رعم

 وفع یس هتشذک معارجەدتکدتا دورو نار رحن ه هیلع تل ود ردهلفافتا و

2 



 | هیس ورینوکی کند ردیم رکیكتهدعتلا یذ ن وجا یمغل وا هلدابم كرا همان دصت و
 0 ۲ ارت هلا راشم ادتبا تونل وا توعد4 ورقن« سز روف وتسرقیرا ذکتلصم

 ۱ هرکصت دقدنل وا سابلالروکر وع و لبق +« هقوح لیشیهدیفص آر وضح هب یدنفا

 لادبتسا راهمانقش دصت هرز وا تداع و مسر لا .لوخد موق رم را ذکتیلصم

 . هنعابنا راسو راکروک هننناکس سو هنناچرت ناوبدو هراذکتمصم بوئلوا
 مولف اا ما

 ٭ همت $
 ییدتا لما لصا كس ود هيس ور تقولوا هدننهدام قیس رس راناتوبشا
 كسك ىلا ند لخادم هنس هيلخاد روما كم رو كنهيلع تلود یتبداراو

 یکیدلکه لوا تجوم یلالتخا و هقرفناعا دییص وصخ یصن و لزع كنیراناخو

 یر ره كرانانل و ند هب ریکتج باقعا هسلکمزالقفلوا باضنا ناخرب هکتقو
 | ءار و تکرح هدنهیلع یسابقر رکید هرزوا كمر دتا باضنا یس ودنک

 . داسف و تنو هنابموقدارفاو ناکرا هلبا بب رقتو وبودنا ادب رادفرط ۱

 | یورو ار را وه «یباقلالتخا هدنکلم نوردتوروشود
 یر رال وا شک و زرا هغلناخ ویتغج هل وا یداب هنس هب رکسع و هيل وق"هلخادم
 هظفاح ندنر شد لخاد ینا و ینکلکرو ینیذوفن هلبس هطسا و كنا قر هت وط
 ۱ هکنوح و یتغح هلوا یدایوهاهب هنر دنل و رکسع هدع رق اعاد هلس لس و

 : ۱ ٌدطظفاح ندنرقح هل وا دبتسم و لقتسهد هيج راځ ترلماعم و هبلخادروماراناخ

 | كن هیلع تلود هنلوخد كنب رکسع هیس ور یرلکجهدیا بلجنوګ را هیتاذ

 ی ۱ می
 یل ود هیس ور ىج هدأ لمهنت ییسرک هنفرصت ودنک هدنامز زا تتکلم
  ندنهدلو لو هلا هقش و و ید هنسهعساقمكناتسهل وندنکیدلبب انعركب
 سلا هح ورشم طارش یتیدل وا شکسا نده ردص كن هبنس تنطلسو

 راشم تل ودندنفیدنل و ندنلبق تاب وعم بویل و ارایش ر ونة وام هضرغوش
 هالوط یغیدروق یشیدنا تتفاوم هلوه_سلاپ ه هروک ذم طفارش كناهبلا

 ۱ مداد اتم نع هلهح و یعیدنل وا ناب و د ۵م دعم دعا ندن راقدغت وط

 یس را هنکیدلیا ت اشن ندنکیدلک هر وهظ یسهیلخاد لئا وغ ج د كنس و دنک
 ردیفاک لیلد یسکا البتسا ایلک یع رق نت نسکمک قوح

 و لاور #۶



¢4 
 قفل نی رت ور ون هلا یهانپف الخ تر صح "مان ماب هنب یرا هکشو هبطخ و 3

 رادنام#* لب راجا زار ارلرمضحت و ضرع ددعتمهدل امو و زاب ییراص وصخ

 ندیریمبناح یرل هيمو فراصمو نییزو شرف هناخرب هارو نه هلىنطاسواغا
 هجرک هدقدنل واراکفا لاجعاراددصوصخ و هرکصندفدنلوا نییعتو بدتر |

 یرلبصن و لزع قرهلوا لقتسمو تسب رس هدنس هیکلم روما یرلناخ عرق
 دلرک وندهبلع تل ودفرطلرک تول وا هل رلباصنا و راتخا كنسالاهاعرقف

 ۱ یسارساجروکنانل وا قاقزسا هدرفسیاننا وقمام وا هلخا دم ندنفرط هیس ور

 كنسهدهاعهحرانفیراهدام هل وادر یکیرارسا قالفا ونادغب وهلو سور

 اطعا و دحا رک ررج و هد هجران قرەلوا ندنط ورش مظعا

 شماغلوا هلد ابمرل همانشدصت زونه هرزوا هبعرم هدعاق هدهسبا شل وا :

 هد مالا سفن هد هسیاریاغم هب هدهاعم وب هج رک |یراامدتساكنولم رق و هنغیدل وا

 هد هسلا نر دل وا نکع تسل صدد ءاحا نوت نوت ءان هنغيدلوا یشرب اعا ۱

 نسخ رب هنس هدام ارساو قلوا ندهیلع تلود تناح یراهدام تاغ رشت

 رکذت یس واراعشا و ریرح هب ول هیسورهلبانیمز بسانمر هرز وا كلر وتر وص
 تیفک ناب هلتطاس ویدنفاكت فئارلیعاعما باتکلا نشر ەلغغلوا بیست و
 یروصر كروکل» ررقتیدل زار رقت دعطق رب هنلاش رامدلف هک هد

 ۱ رونلوا دارا هلیتراشا ( ۲ ) هدلیذ
 با وج قفا وم هدنفرظنوک قرف كر هل ر دن وک هنلاشرام دلفهیسور ر رفت وبشا

 مرو تعارف ندنس هبلاطم كنسارسا یر وک یتل ود هيس ور ت ودار وهظ

 ندهلعتل ود فرط طف تونل واتصایاب ررابتساویار لوا 9

 اکر طش, قوا لاسرا تام شو روت ها وا و
 هژلدابم لرل همان دصت هلتر وص و وتتفا وم هن رلص وصخ قالوا 4 یهاشداب

 لب وب تح صم هلغم وا هفن ندارب ر ناک ییدلوا شخا تفر ا
 هاشدان و ان" ودج-هقح بانج تولیر وه وام علاطیس هلل و عس وتع مس :

 ك دمع لغ رم هدازاشاب € وا موح م لاحرد هرکس دفدنل وا اعد همانا

 تاش رشت هلل روشنم اقا هناخ یارکبحاص نالوا یناخ م رق هلہتطاسو |
 یدنلوا لاسرا نواه |ا "



el 
 ۲۱ 2 یدیدزموط هلیهدل وناتسا ید قدم رب وسه مدنفا یغیدلا

 1 یدردتا روځ ند ن طاس برق هلبالزع تیاهن لرد ا دا ارا هسسد ولد

 ردا باعا یم وا نذهروک هناکرحوراوطا نالو ع ويش كني دنفادجا نکل
 || ذمصل یلزع ارظن هنغيدنلوا افتکآ هليدبعبت ندتنطلس راوج زكلاي نكيا

 | مدقنالواهب هناهاش یابک اخ هسخ وردکرک قلواتیفیکر شفلوارابتخا | "
 ابرق ندنغیدل وا لاکرب هن هناهاش هج وت هدنفح تونم وا شوسارف شدوبع

 قرهلوا ثداوح سانلانب ود رونلق ماکی هلباالاو بصنمر یلعا ندنشاس

 هطق و ندننهذ كسان هل وا عاما ید هنن رتمضح ناخ ل ادع تاهت ۱

 یآ ترد ندوب ندنعیدل وا نواه دارس وا هلازا و حب كهاباشا

 هربم زا نالوا نماز طعبسم رارب هللایعو لها یدنفا دجا دنلا یم ومهرکص

 ردشفلف رلحا و ق

 < ىدناالنمهلادبع قجراتات نن ال

 هاهلس “هلص وم بولوا یمودح كندنفا نافع یعرفییما یوتف یوم |
۱ 
 نال وا فوص وم هلا هز رج و 6ک د طرفو ف ورعم هل قحر اتات ندن راس ردم 1

 ندنسهدهع كتمدخ ره هعشب ندقدلوا ند رهد یالضف یدنفا هللادہع

 تامدخ هل دصق هيرب یهبلا ی ومماظع ر ودص صعب هلغلواتاذر رولک

 یدا ربا هلیبسح یسلوا قرم تباق نکل یدراردآ ما رسا هدهلیلح ۱

 ردص قبسا و شک هاسل ود یداص هب اکت را قب رطالرهیعااف و هنف راصم 1

۱ eا هددنمدح 5 ی  

 لحال ندنڪ وداشلوا یدصم هناک رح قج هلوایداب

 هایا راشم نرم راوه هنسرب ییف تدم دم رح هنلصف وړع كن دنفا ةللا دبع

 ردشف وا قالطا و وفع هل تعافس كن دنفا دعساهداژ یدنفا هللا دبع

 3 هل اصم ط ورش ضعب ط ومس وراتات نادصاق دورو #

 دنح ندنرلانتعم ور تعم كن رلازر موال كم رق ونده ریکنج یاسورهداننا و

 هلثګ ندن راس د وبع مدق نالوا هب هيلع تلودبولک هقبح هلا هدف راتآذرف

 ند هیلعتل ود فرط قب اسلا فک یراناخ م رق هلیساحما كنط رشتالتسب رس

 ٠ || قم والاسرانوعمسم روشنمونوبام تاضمشتقرهلبروب نیبعتو بص

 6 هبطخو



۱ 

 ا
 هکنوج نکیا هعدقتداع كل رب دیک ن اتفق هنلاثما هدقدنل وا ت وعده یلامباب

 یلق هلیبسح یسلوا رود ندتنطلسرا وج هلبا لاصفنا ندملیح زاب هيلا یم وع
 دهبلا یعوم قرلواهداعلاقوف نوح ایرطاخربمعت و رج ندنغیدلوا تسکش

 قلزاونرطاخ هلکا سابلاروعت بوئتیق ی ذرب اشا دج تزعمظعا ردص

 سولج هکرونلوا تیاورهلهج وو یلزع بیس كهيلا یعوم رایدتا راهظا
 راج یکی دکح هدنلئاوا بول وآلابقا ی تسمه سس قر هقیچ 4 ادیم هدنویام*

 2 ریا ا من دندحومراث حرا ندنس هفط راو را یزایج و :

 شیدا رود تبا هسلا یدنفا در درس نانلو e زح تقولوا
 .هدنقح لر هم هکح یتسلانادیم هلو كهيلایموم هلغل وا مدارب راکت

 .قلهاوخ رخ ههبلا یوم هکهب وش یدلیا رادتا هنلاعا راهسیسد وارد

 باوا هلب وش ردلکد بسانمزکمزک هلبا باوثا یداعهلب ون و |
 فب رعت رلقلف هداع فالخ كرد زک هسردسک هماح ندلاش اف رک هتک ۱

 رلهماحلاشهع را وهروشفاچ قرهلوالفاغند را هسیسدوب هسیاهراجم#تودیا ا
 ةکلیلد شیاآ دهد الشاب هكا راد راتخر زعشقاب هنس هنر و لاو کیک

 تیسانم هد واه روضح هدقلارا هللا یوم یاد هم قی ندقدراقح
 ار نالف رو هل وابارخ تلودوتالم ردیلماق توش رمدنفا هلرهروشود

 مد ا لوبق هللاذاعم ریدلوا كجهرب و شورغكي ىللا جد هزکل وفنوجما ۱

 هلیحندنفیدل وا تحصم رب شع هلیلا كن زابیکیدیدهدامنالفهکو بلاح بو د ]| 3

 ندفرطرب و ردا بارشا هب هناهاش یابک اخ یغیدل وا ی شت مم كنج زاب هنا راک ۱ 1

 یک زابهراجمب یدبآرلبا قوس هراشیاهلوقمو لر هلوک هنزو كنیم زا ید .

 ندهناهاشیابک اخیراشزلوا روا وا هل 3 بول وا لفاغندلاح تقبقح هسا ۱

 رادسیسد هجن یک تك نو ادنک ی دیا رول وا شع | قردصت ییادضتک هد ااحر
 هطلغ نیا ر هی ن لر وب مرک 4 ی ے زاب هبلایم وم نوکر :یتح بودا مازخا

 بوش ییلصا ك شبا خد هراح:لوأ هکعااحرود لر دتا غارچ هلی ولوم

 ۳ رح هلا هطلغ دکل وقرادکما یمادعک هر دت واه روک

 هدکد لک اد هرکصندقدر وت لاعفناراهظاو د زل وا یراتزمضح ماناهاشداب
 مدنفآ ناما هح زورا قعراقح هلا هطلع یس یدتفا دجا نیسرب د 4 1

 || تور دیاش هسلاق هب یدنفا دجا ردقفو قح هنل وهدنته دخل نمدنفا زونه ر



 د

 ` HB ا دیش : دو
RRSهتک ۱۱۸۸ هنس  

 || € یفیدرویب فب مشت هنغنوقمالسالا میشكنبرترضح ناخ دینطادبع_
 سلاج هدنسهنس یدب ناسکس زوب كيب یراترضح ناخ ديما دبع ناطلس
 اب رقهجرک | بوروک هدنحا لاتقو برح هرات یلاع قرهلوا تنطلس ربرس

 نوغرو هیءالسا تلم هد هسا یدنلف فرطرب افوغ قرهنلوا هطاصمدعع

 هده راح مایا و ندنغیدلوا نورد غادر هب هيلع تل ود یسهدهاعم هجرانیق و

 دالب تب ر ابقشاو تاصع ندا روهظ هدارو هداروش قرەلو نادىھ

 ندنرادوجو تول كنابقشا هلو وب ادا ندنغیدل وا هدکغنا دابع رارصاو

 بونلناح تلود ر ی و قوا ییاود ضابر

 .ندهرواشم و دع) اطم ۳۹ E صالخ ندنورد عاد وب هد والت وق و

Eنالوا مدال دن ها دو  : 

 رصفح دمه و كلبا تلیطت ید رایعادیدنفا ك ےھارا هدازاش اد ض وع

 1 a هنس هرز وا كا هرواشم هر لاعشا

 بودیک هب یمالسالازعیش هنا داعسالیدب هیلاراشم راپ رهشی وکی جز وقط

 شل روم هيج ول یساضف كنالس هژتس هب اب هب ردا هنسهدهع هع دفا تولوا

 یسهاب هکمەرزواقلوا ندهناهاشوعبص ع رقه یدنفاكنطصمنالوا
 تبغر هلوانت ۍاعط نالوا شفلف هسهت نوجا نواه سیف سفن و تبانع

 7 رایدروب تدوع هرکصندنرورم کا ج وا هلا

 ٭ هداعسلاراد یاغا بتاک لزع

 || یتوکیحنوا لرو نم هام یدنفا دجا نالوا یسیح زابیساغاهداعسلاراد

 نکیا مدتسم هدنلبج زاب روکذماقبام هنب رب بوقبچ هلیبصنمیتلیجافوفوم
 یدنفا یطصم هداز ناوچعاب ندنوامهناودناکجاوخنالوا یعافوق و

 هرز وا قوا هیج وت یصنمیدنفادج | هیلایم وم یدنل وا بصن ی زاب رارکت

+3 
 نان سا شات رک سی ی اش ما تا یاس نت دا قفس th او نیل هه نه

۱ ۱ 



es e 
 رایضعب ندنبرخآتسنکل  رایدهردشراق هنر ر یراضرغوب بولوا قاف

 رة ییرطدتا تخ ەق مرار ر
 زلوا دافتسم هصص فر ندخراتیرلفدزاب هلب لآ داوس رفکت |
 هلغلوا هی رات هدناف ضرغ نداتک زمگیدلیا تردابم هنفیلأت ور ر هتشا
 جک كعباقو كجهرب و رخ هل هلرظن فرص ندهنایشنم تافلکت

 هیداع تاعوقو نالوا ندایلع تلود ٌهعدق ٌةندیدبونل وا تربغ هنحیقنتو
 هدنل ولحیعهومهنسره هکهلیوش  رونلوا تدناحندداوس رشکت هابریرحم

 یامتودو یعوقو نواه لقن هب هاش ندهیفیصو هب هیفیص ندهیاتش
 یلوخد هب هام هناسرتهدکد کوک و ی ورغم رک د قآهدکد لک اهب كن وام ۱

 یداع نالوبعوقو هنسرهو كلرب ویجاوم طسقر هدیآح وا لر کاسع و
 فی رش ناضمر هنسرهو یس هلسلس هبلک قب رطو یرفد تاهیجو

 لوزت و یتراب ز فب رش هفرخو یرب رقن سرد هدنوامش روضح هدنلناوا
 هرلنو رک ا قرهنل وا یط عباقو نالوا نده راج لوصا یکیماعد هنیفس

 رونلفرب رګ وج رد هګ رات هسیا

 زکسناسکس زوب كيب هلهجو یغیدنلوا رکذ هدهلاقم یحنز وقط هکهلوا مو لعم
 هن داعس رد هلتکر ح ند نوش نوامه یودرا هلغ وا هلاصم دقعهدنس هنس

 بول وا ررح هدنخن رات عوبطم كفصاو هيلع تا ودمباق و نالوا د هنلوصو

 ىلا ناسقط فصا وهن هرکص ب ولآ یرونآ لدهن رخاوا یدیناسقطندنا و
 یمهنس زکس ناسکس هدزمگ راتوبشاو ردا اد ندنساباق كنسياق ویسهنس

 قرهلوا دلح 2 رات هدلاح یکیدعمهلنهح یعج هنل وا اد ندنساباش یباقو

 كع رات هداز یادعع و یخ رات فصاو هلع رات یرونا هبامس هدزعلا

 تولوا ودوام ند زنا یسنات و لوا دلح مک زا هلغل وایرخا وا

 رونل وا مش رصت هدن رال تی د را راتقج هنل واذاختا ذخ ام هد رادلج یهرکص

 هلاکمنالوا عفا وهدرارصع و قر هی وا تعانق وافتکا هلا تادلحم زکلا کا

 جنت و عبتت همت ر قاروار اسو رب راقت و تادنسویتآرک اذمسلحت و یرا هطبضم
 نانلو حردنهدرلخ راتروکذم رکو نانلوا طامنتسا ندرنو رکو

 عیاقو صعب و قفل وا میت ردق یکیدتم هنازجاععس و عباقو

 هوالع و ذخا ند هرباسو ندنراګ رات مع ځد هبینجا

 رونلوا ترشابم هت زوم ًآمیاشاهرزوا قفف
 ہم و سس یس سم



¥ ۷۰ # 

 ردوا یا ییانسح هم وظنم

 4  یلاوحارخاوا كم رفویلاح هجرت كنيت ناخ یارکنل ود چ

 .ندننارقا هتدالج و تعاصن طرف وزادکن شد زا و تسود یا نا یار کتل ود اا

 2 ردشل وا ییاخ معرف هعف د یکیا بولوا زارفر سوي دخرب ا 1

 راغلبا هن راد هبس و رهداتش مسوم هرزوا یب رومام یاضعم هدنس هات هعفد ۱

 ندک دتاریسا ییسوفن كب ده ورڪ “تو طیص قیر هقنلد درع دنح بودا ۱

 هد هلاقم ید هک هدنس هک رعم تورپ یس هنس جوا هرکی زوب كي هرکص , 7
 هد دنا اشا دېګ ی, هطلاب هلا ورد ندسارایک تور هلهح و ریدتا د

 فئاعص شراب ز یس ر ورم تامدخ كهل ا راشم ناخ هدرازراک نالوبعوقو

 ا ا وکندنوکیلاوح|*زاریش كم رقهرکصفدناردراکزور
 بسک اموبف امو هيا ادعا بو زلئاب هغلوا عطقنم نوت نوت یرلتابثو ۱

 زو كي هلهجو یعیدنل وانابهدهشاس "هلافم تیاهن هلکعا تردقو تکوش

 یدلیاالیتسا دم رق ول هس ور نوت نوش ۵ لس دس شب ات

۳ 

e ۳ 7درک 8 5 ۷  Siیم ۰ سس حب جم یو سس سی هم ور یهو هم با نجس هی ۲ ِ  : Stدر تن  

 كنهروک ذم هدهاعمهد هسا شل وا هبل هدنسهلاصم هجرانق هحرکا و

 بلغت تسد ر زكنول هیسور یونعم هن یسیلا وح و عرق هصنساضتقا یط ورش
 ۱ د ك رر هررکسندا نفاق هنگ و
 ۱ ردک رک هس وا ناب و حرش

 4 ردەدنناي ا و مج تیفبک كرات وبشا رشد اتهام ¥
 42 بس هیفیمح تاپسا و هنفحاب و قح كناموف و یلبصا ضرع ندڪ رات 6

 ۱ نغل واترابعندناسنک تام ولعم قحهلواهاشاو ظفب بح وم هلبافوف و

 1 كعباقو كج هل هل وا تربعرادم و كحهر وربح 0 یمد هعظ و كخروم

 ِ متن و سیاس هلهح و یعح هبلکا كسکره هدب ودنا حبش ی یس رعگک تایسا

 ِ كلیا نه و لصف زار 1 هلآ هب اسم تاک هسح ول ر دكا هدافا قرهلوا

 . - ]| كفالسا ضعب اما ردلکد كلئوس یتاعوقوهمزوروللو لانروژ دوخای و
 ۲ ۱۱ را راد بباق یبدماغتلع كنه وط مرانایرفدراب هایش و هنافلب |

 توغ مو تولطمهنابشنمتافاکتهدراح راتو ردتهدخر هاشنا نف هکلب

 مرام یتهاطمهعقا و كن هعفاو ید هدعیاقو نالب زاب هنابشنم وللثم یعیدلوا

 ادتاهدنسک وق وا وهدنسازای ل راب اتک نالوا ر اد هب هیضامعباق و تالذ یلعءان ردلکد

 هراس ځد هدل و یکیا و یرلخ روم برع رولک مزد یو یکو دی ضرع

 # قئاف



 ما

KM 
 ثادلابءاکت ول وا را لیلج ناخ رهاهباتماق ر رس ل ا
 كرد لاسرایاطلس نیدلاروت دوخا و یناطاسیاغلاقهکو لزدیک ی س ودنک

 رد روهشع یکندتنا لام الام هام انغ لاوما کرا نوزد هلغمال والاخ ندا زغ

 ین هنس هر زج سودر ءان .هنساهنا و باق زسا كعنار ناخ یارک رګ

 تولي روتک هتداعسرد ندس ودر هژ تعافش دلرابک ضعبارخّوم یدیشه وا

 یازفا روز ردق هنس نوا بول وا بصل یناخ 2 رو ل رس ہک قوچو

 كب هرکصندقدلوا قفوم 4 هلوبقم تامدخر رح هجور قرەلوا یناخدنسم ||
 ردشعاتافو هدنلا وش یس دنس ترد شا ۱

 ۶ :یلاح هج ر تباخ یا ردیلس یاس و

 ناطلس و عبار ناخ د ناطلس هک ن اشیذهاشداب هنادشب ناخ یا رکعلس جاح
 نان ناخ طط ناطاتسو- لات ناخ دجا ناطلسو یا نا نایلس ||

 تنطلسرارم«امرحم و تل ودر ومآ راشن مه دنر صع ثلات ناخدجا| ناطاسو

 ع رق ,دعفد ترد ٠ ردناونعلا لیلج ناخ رب شنادو لقع بحاص شلوا ||
 هلص وصخ ردشملوا قفوم هه رو رې تامدخ ه دنس هعف د رش تولوا ییاخآ ۱ ۱

 ىلع نوک جوا هلسودرا هیسور نديام وه هعرقهدنفلناخ هبنات ةعفد ||

 قروه وا رهظم a 4. اکص هبلغ تباه بودا هلاعمو 4 راح لاوقلا :

 ۳ رک اج هبسور هتشپ ندقدلا رسا هدایز ندکی و توط هءطق زوئوا

 دن رفتس هچم هدنلاوش زو ك هرکصتدکدتا بیقعآ ردق اهن را دودح

 رو زی سر ورمعتاوزغنالوبع وق وهن را وجاب وکم چ دهن ات ولو او واک 1

 اس ندنغیدل وا لوبقم هدن وامه دز یراتمدخ وب تح ردخ راوت فئاضع ۱۳

 نوازو كينکیا یناخرفهدهعیار عقد ردشلوارلما هر هدیشک هداننا

 نالوا ماتم اقو نادوبف ردشع اانف تصنم لر هدننابعش یسهنس یا و

 شقت | غارچیبک كنو بول وا ندنرهلوک كهيلاراشم ناخاشابناغع كجوک |
 ردشش وا ما رکسا هد هلیلح بصانم هلهح و و یرهلوک هجن یتیدل وا

 دا رسم جد نا ورا نالوا نم ا عن

 قله نکیشغا نکتسم راشخا هدنک ازاغو هل ر هلک هند اعسرد هدنلاح لا وا

 ۱ هب هب ردا هرزواقلوا تیظنا سا نیشناتشم هدنف_ط هب ردا رد هن راهب لوا

 ادو هبلا راشم ناح كن دنفا تبا رعاش هدشا .یدیشه وا توعد وبلج

 یتیدنلو هدهنردا رادیحدم یعیدلوا شعا مظن نصت نس هاش تاوزغ. ۱



2 

 ی اش
 1 ET دانا ا دو هرکصتدک دنا ربهطت یگ رو هلا ربم دن و رهق

 0 E ریت SG kes 9 عرق. |

 1 A رک تد ا ا تاو دسر دنا
 . ترد بواواریصق یر نکل رایدلوا روبج هلاسرا هلیسه و العایا ده ضعب
 ۲۰ ياهو همتا رقم زنا یاب یرکضتدک تا. ینا هنس قم
 | یا لرغوبشا بول واراتفک هک ایرعاشو راثآ هدیزک ودخرب هیلاراشم ناخ
 ردندنرا هماخ رانا

 ٭ لزغ_#
 ' كفلز رزکب هلبنس ب هدننساوآ نج * كفلزر زدنا هدننس وا تاکی رسسسطخ

 ۱ تامل راهم هکخر تاتقآ منا چ کف ا تایمر
 كفلزرردە هشعر توش ود هلم و هبنف* كطخ هاس یدعب .>هزو یدردلاقش مایا

 1 كعلزرتر وا لز و ندابص كىر ۶ باص 2 ll دارا ۳

 ۱ . كفا زرلکب یک ردژا یتمكنسح چک * دنلا كنا دک "یمزر هرک یکم هه

 ۱ ۳ لاح هجرت كنا ناخ ی رکمالسا چ
 ا ر کیدو اع یک رداھچ رک دلا بلاس
 ِ هدنل ااخ یسهنس تردللا كيهدهسبا کا یراذکحارخ هَ ر كف تل ود

 ۲ ۱۱ هات وا سا نا ناخ یارگمالما نالوا بصت ناخ مترف
 ِ ۱ یارکلداع نالوا ینیدلا رو هرکصندکدتا فيدات لئابف ضعب نالوا شعا

 ِ | قوس رزوا هیسور هبا راناترک اسع نوجا لیصحت ییلدهبزج یتاطلس
 ۰ | قحاب تقولوا رول هبسور ناطلس ندلا رون هیلا راشم هدکدنارایستو
 رول هنسور هکشا بی رو اه کلام هیسور ردق هن رهش قسم نالوا
 قیرافتوفح عاوناو لروک هدنتیفنوتلا كب شقلاهرزوا قلوا ځم لد
 ینلد هبزجیراقدل وادهعتم هنسره هرکصذدکدنا دقت دقننوتلاكي قرف و

 هیلاراشم ناخ هتشبندنوب رایدتناهطاصدقع هلیطرش كنا ملستو لاسرا
 مزهنهو بولغم راولهل تبقاع بولک هعوقو هددش تایراح هدنندب ولهل ها
 لار قاشورغك ناسکسو نوتلا كب زویکیا و بوط هعطق شب قرلوا

 شتا هطاصم دقع هرزوا كنا لاسرا یلدب هبزج هنسرهب هرکصندکدرب و
 ۱ ردروطسم هدن راک رات ع رو صعب یرلفدل وا |

 ٭ نا



 نمک سر توی نت دن تی یو تا تاب

 بودا قارحا ییهریاس یارقو تابصقو ییارس چب ا "

 7 یدلفاب هکلک لنت و شفا رو لوا

 هبلع هب ادعا یهدح راح هلکم رم ؟ قاف وقامش هنا رانا م | ووا هتشبندو 9

 هو

 یدلاق یرارادتفا ااا د رم کلع ید: د ا هل وش

 یرفدلوا دهععم هد رااح 9 رو ردنا ذاا تصرف یرللاحو رول
 مها و و دری لئارهت هعسل ندنرافدل وا ردا عانتما ی و لد هب زج

 رادتا هک ایقییضت ید نم زف راکماصا و راسا هن رتا ناهردژا ونازق

 دن : رانا معرق REP تاالماعم ی رام دعم 0 اود دیس ور یح ردراشطا 1

 شک وا بصذ اخ عرف هدنس هنسزکسناسکس كم نکیا شلک هدیاتعجا رم

 اعا یسچلیا هسور ندنه دل وا ما د»تسم و روعشدب ناخیارکدا رنالوا ۱

 ییحاصم ی ود هس ور بوک هعرقیرابیلیا هس ورهرکصت دنا هلک ع ریذحت

 یجلیا هن داعس رد دتفر هتفرو رادت ا هكا تب ۇر هل راتطاس ویرایلا وردت

 دیس ور هدنلالخ یمهنسزکس قرف زو كنو رذشعا رادتفا تسک هنلاسرا

 نالوا م رق "هرامالاراد هلا لوخد ندنسویفرواو موسه هعرف یسودرا | "
۳ 
 مت

 نا یا نا رقم رانا و ناخ ا کیدا یمزر هدنسانناررصع و دج رکآو

 *والت هنر نکرد ار وهظ یا ناخن یارکتلود وناخ یارک لسجاحو

 تدوع رللالنخا يکهدقمورللاح یکسا هن هلدناف و ارادت ار

 یارمگحتمیرا سصانع ناراعشتدالح ناناخددع ترد وبشا ردشلک هدا

 رک ذلا فلاس بولوا یناشوتزع یورآ كنه یکنج ناناح نیرخأتسو ||

 نالوا یا عرف هدنس هنسشب ناسک زو كم هلا و یارکیژاغهرو

 ه دنا ع رف ناناج زد و ن نار تک هدنش و فا کیا 3 ۱

 هجرت الاجا كن رب ره ندنرافدل وا زارفارسو زاتع هلا هلماک ترهش

 رول وا رادتا لا هجور n رللاح

 ٭ لاح هجرتكناح یارکرداهب یمزر

 ول رد هدنا رارانات هدن ربا رقبحاص نامزكن راترضح عبار دا م ناطلس

 نکیشلوا عباشرافلانف هجن یک سومان هدرپ كته و سوفن لتقوعقا ورلالتخا
 2 رف تن ؛ رات مضح هلا راشم ناز هرحاص هدام رک ید همس ید قرف كم

 قباطم هنساعس یعسا ناح یا رک رداهل یزر یتیدلوا شعا بصز ییاخ |

 یایقشا هدنلوص و هع رو ندنخردل وا ناحر قفاومه وامه مبط یاکرحو 1



 یرظات تاسحا ی

 هراعسا ماتولو

 دلمیدرداتراد

 ردي راکدیدسوآ وح
 د

#۶ 
 تب کیا دد دجا و لهیجوت تل دلآ روت

 ۶ ۰ مان رم ۳ ا وا

 | یارکعق بلا یزید رقدروب هجو د یرک ا یرات مضح ناخ د نا طل

 ناخ یارک یزاغ هرو ىدا هدنتعدخ نوامه تاکر هلا را کیل ناطلس

 ا رعس EFA ةنسلاو رهام هدن ونق :e هدلاخ یعیدل وا رداهب و عی تاق

 یهاشداب هحاوح تولوا مرح ودحر فو فیس بحاصرداقهاشناو

 . «یدنفا یردانهداز یتغندرودص و یاب وتکم موظن4یدنفا نیدلادعس

 Sn فرا !لدبب لزغوبشا و رد راویتار رګ ر ونمو یتائشنم هن اغلب

 # غزل 
 هن ر ویشخ لک کز شیمالغاب لد هغ وت * هن ۳ ولد تماقزر هدی لیمهتار

 | دن رب ورا هلا زودلد هزغ وا + الصا ندلدیدمشچناکوربت سوه
 هن ر ولهد دل نالوا هلرلنت ےس ۷ مدرهنسافص وق وذ لزيت زرر وس

 هنیرب وسیک هلا فلز یز وکی دل غاب » دنباد ساطق هداب ز نسوت ندرک
 هنر وهآیزوکر منص لکشیرپ رب * یراتفر ابص دنم رنه بسا زرروس

 هنن رب ور یرپ راب و خ ر هام رلد + كدر و هداهج یاب ز دهاش رڳ وک

 تک هتفشآقدلوا + یلوهلبا افودیما قوچیروج كرفس
 هنشت ییازغ هللاب هللاناح زشیل وا

 هنر وص زرګا كند نعشدیناق

 یاسا جد :/ تودناات هعلقر هدنمان نامرکیزاغ هلع انغلام یعبدلا

 هاب هاکعا تافو ا وعطمهدنابعش یس هنس قلا نواكب هرکصندکد شا مان

 ردش وانفد هدنارس

 هک یلاوحا كع رق ناناخ ن رخأتم
 قثور یر ره تولوا نده ریکنج ناناخیامدق یراناخ عرف رک ذلا فلاس

 ترک نوا یا همایش یازفبیزیماكن ر ره ویا دنسم یافت
 ٹال ر ورن رلنل وایناخرقای تک |هرکم صز دکد ت اراذک یر ود ك رانا ردناعس نساح

 نبط لس هلا احرو تعافش ج داضعب و نیت رک دش ود ۳ . رل هبعا د تهافس و

 یکسا كنه رکنچ ناناخ ندنعیدنل وا بصز یناخعرق یتالها ات كن هب کنج

LR ERE و 

 هلغل وا ضراع تواخ رولسکهنبرتعیبط كنمو قران و مکسک | یراناش وان

 , ۶# یلوا #



۹ 

 3 نت

DEنیت دن دا ناب از ی هل  

 ها قام نیما 9 وب و اا ا a رویامه ِ
 نالوا یتموکحو رلقریاسو هدم EE رک اا ا اور

 نامزهاشداب تل ود یاید هدنلفاح و ران دخ اسم و عع وج وج معقاو هد رال

 هدع رق هلکعر هس نص وصخ قفل واربخآ اع رف ناناخ اا اره

 E الا تا رو و رف و اسد ل هر هبطح dl ! مالتا ناهاشداب یاسا ید 1

 زوعط رس ندک دا قلناخ ز واص+ند هن جوا ردندنسه رخ رات كاج أ ٤

 لماک و شیدنا رود لقاعیدلیاتاف و هدنسیل والا یداج یس هنس یتلا ناس قطز وب

 كناشید هاشدان هباد جوا هکمک هدنداعسرد اقوا نکا و شذادبحاض

 یدا تاع“ تداعس تاذر شلوا یرظن نسح روت

 4 یروهظ كنتهدخ تاغا ناخ #*

 راشم با هلل وا ثادجا هدننامز ناح یا و ىزا ه روا هروکذم تیا

 یزاغ 0 هک لب وش رونلوا رادتا یہ 1 هجورب هنلاوحا هجرت كهللا

 ناس یراوکر زب ردار ردیلغوكناخیارک تلود رکذلا فااس ناخ یا ی

 دهنهق لردشود رسا هماحما تسد نکیا هدنرفس قرش هلیثیعم یارک دم |
 كماحا راک |یتعاصو تدالج یدیشلاق رسا ی اوتلا یع هنسیدهدنس هعلق ||

 رک شوک و راهظا نی ربعضلاینام هلیداشنا یعاب زر هدنرلکدنا ناب و فیلکت
 ةرکذت كنيقداص یسیعیاتکكسابع هاش یدتب رابتخا یغلقلوا سبع جک ||

 ردروطس هدنسا رعشلا

 رول وا ر رک هدر ز یروصر كسعابر نانلوا رکذ ۳

 ٭ یاب ر #۶
 هدو نارود هک ا هتشذک هنوکن ز هدو نام رح"یداشومغدوبات

 هدو نادنزو هعلق رد همه تحار اش تالمرد هک درک هب رحتام

 چر رازه هرکصندفدلاق سوبح هنس یدب ررحهج ور هبلا راشم لصاخا و
 مورضرا هلا هناردنلق تکیه و رارف هللا قی رطر ندهعلق سبح لتنمو

 یتعزع هتلود ردهزرکصتدمر بودا رارقهدنالوص ولاب هنس راد یسیلاو
 و زوق داكن انوا تاته یاو ا کک



 بصعلم كرهلب رو یا ونع ناطلسیدلارون هب ودنک هلتسن هيا زره دلار ون 1

 هبجو تاب هناطاسم ۳ 1 ۳1 اغلاق هلغلوا منام ی اراک هزوک ذم
 3 یییدلوا هتفاش رورب هدنس هیعاض رب رر ج هدد تیلست یناخیار دا

 ادا نالوا صوصح هراناخ دن دنک تونل وا داحاو ثادحا روهظ و

 | دهع یو ځد ندیهاشداپ بناحو زارفا نیعم داربا هیافک ردق ندهنیعم

 | هرکصندنا یدنلق زازعا هلبساطعا ناشیلام تار هنیدب هرزوا قلوا ینا

 | ° ریدلوا زات ندننارقا هلکعد ناطاس ندلا رو رلندیا زارحا یهبرو

 || & ینیدنل و اربخأتیرلسا كنيرلناخ عرفوعدقتیهاشدابمانهدراهبطخ ۶

 | هلیصتمكلنهر هدننامز ینلناخ كناخ یارکلد یردپ ناخ یارکمالسا

 . | كرکو كني رلترمضحناخنایلسناطلس كلرک هلغلواشغ والاسرا هلومناتسا

 4 لبقمو روظنمو تفتلم هدنرانطلس نامز كني راترضح یناث ےلس ناطلس

 ِ ا هدنراقدل وا تنطلس یارآ رسم یرلتمّضحثلات دا رعناطلس نکیا لوبق و
 E یدیشعا راینخا ماقا هده وق لردسود ند رابتعا یکسا

 | ضعب هرکص ن دکدتپا قلناخ هنسیدب ناخ یارک د مح نیعهرکذلا فلاس

 ا نا یارکمالسا یزدارب تولل وا لزع با الا بسح یالوط ندرلیلس

 | یکیا ناستط زو زوعط هدقدنلوا بصذ یناخ عرف هليا بلج نده وق

 : ۱ لرابم یلغواو اھا ه دنلصنم یارکیلا قیاس یاغلاق تورا و هم رق یه دنس

 . | كب یتسا ندیاغو یا رما یارکتداعسهدازیارکد ت ن زسکمک ق وج نکل

 | || لوخد هع رق هلبا راتات رک اسع یکیدنا ریهجن و بیترتهلیسهناماكنهریاسو

 ۲ ۱۲۱ یار رد دفکدلکشا افشا طداعسرد شک و راذحا دن یه رکسع هللا

 ِ . هدقدنلوا لادجو كنج ترشابم هدلحمان لادنا بولوارومآمهنتیعمودنک

 _ | روح هرارف یارکتداعس قرهلوا انور هدنفرط ناخ یارکمالسا هبلغ رثا
 3 یتارصم ۷# مود ناطلسیوف هلا نوعب ییالسایدایق (ع) هب هعقویغیدلوا

 1 ردشلوا عقاو حران
 هدنسیلا وح قاجوب نکیشلوالالفتسا نیش دنس ناشی ۳

a۱ ت اوو  



۱ 8 

 r سس

 تافتلا:زهظمو یراک کوادخ تمدش بادار و قم هات
 كردبا باقرتسا ناخ یارکبحاص نانلو اخ عرف یغیدلوا یرادناهج |

 كياخیاوکبحناضهکوبلاتیدراراهناهب بهت وادين و ف دندان الراو
 x م لیققمالاوز بق رت* هصقنا دا ما ذا (تد )لک هلاک ج رد للابقا

 ندرلهدامضعب نانلواداربا هنهیلع ندنغيدل وا شعا برقت ىلا وزدعسادّوم

 یارک افصقاخ نازقهداننآو ىدا شلال زت یهاش دا هج وت هدنفح ییالوط ۱

 نقم وابصن جاا نازف كا رکن وخ ناخ یازکبحاص هک ا نا ۱

 هناهب و هرز وایقیدل وایریضریکناح ررح هج ورب ردنا اهناو ضرع هناعسرد
 عضو و هدکدش ود هئس ةیعاد كعا دیعت ندتنطاش راوج ییارکتل ود هلا

 ناخ یارکتلود هن رب هلبالزع هلغل ؤا یداپهنویامه عبط راربغایسهناخاتسک

 تسک هدقلناخ هلنا لتف ینیدالوا وییارکبحاص هدلوض و هم رقبونلوا تضف |

 یدلیا لالقتسا
 وو لنح صرع ژاکت نادم لیلا سراف-ناخ یارکتل ود ویشا

 تقولواكنتلود هبسوریتح یدا زلوایلاخندداهجو ازغاماد بولوا |

 یوزاب روز هرکصندکدنا همصاح نوک قرق یی رهش وقسم نالوا ضیا

 یراعشبب دوقن نالوا دوجوم هدنرا هنب رخ بودیاریضساو ے# هلیتدالج
 هنیزخ هنسرهب یتیلد ه زج رونل واریبعت شیط هرزوا راتات ناسل هعشپ ندقدلا
 هدنراخم ران عرف یغبدل وا شا هحاصم دقع هلیطرمث یرلتعا لاسرا هب یناخ

 یا تسوبشابولوا ید یه رعش تعیبط لزوکهقشب ندنو ردحرنصم |
 هرجا نشلک# كلکرب ره ندا لاحدص نس هقاب ( تس ) ردندنر هءاخ راثآ

 شب ناسکسزو زوقط هرکصندنتموکح تدم هنسیمرکی * كلبلب ردیسهلا
 نا یار ےک رخ نه یلغوآ هن رب هدک دتا تافو انوعطم هد نګ رات

 ا بصڏ

 ¥ ییادحا كنس هسر كلدلارو ¥

 ناخ عرق هنر ناخ یا رکتلود یزد ناخ یارک ی نین رر هجور "

 ندا روهظ هدانا لوا یدیشغا بصن یاغلاق یارکلداع یلغوا هدقدل وا

 یکت روشن شی دل وا دلت داما تد بی رسا یارک لداو هدن زوم ترک
 شلو ای رب ؛یونم كما بصن یاغلاق ییارکتداعس یلغوا هدقدلوا
 = EE TEE 2 a aE PEZE O حر E ERY مج : E TITTY E RTT SR Lt بصنم عیطلاب ندنفیدل واربک | انس ناطلس یا بلا ندناردار هد هاا

O ۳1 3 ۳ ۰ ً 1 / E WIEN : 3 ۳۲ شا د ا و ت ا اف و کین ی ت او و واوا ياا ق اا و و ا ت  



Er 
هد كاف یارکیعلص هلا راغ ياخ روش والاعی ر زوقطزوتوا

 1 

 | اا :یایلق ونوس ؟ یی فد دلوا یهانسگداب یم مرغ وز رک ویش

 || رونلوا ریبعت هچنابقو شکلد شخز عصرمو شکریت رهوحو ح وغرس
 | ندقدنلفریفوتو ليج یراهتعاو ردق هلیئاسحا ریشع"عصرمو روع” "هورف
 | یک وط رف شقلا هرزوا قلوا ندنسهسیک هفیلخ نئاظ وو هفولع هتشب

 شواچ رفن زوتوا و هفرفتمرفن قرف ونایکسرفن كب و ی.هبجرف زویچواو
 قیر هنینعم تعامز و را باب را هاب یبعت ولج رش رعت :شقلاو

 یدشغ وا لاسرا هع رق

 لود فرط هني راناخ ج رق كد هیکربک هنیدب ول هیس وریهلقاع رق

 قرهلوایر هف ولع كنا رفن نانل وارک دغلابمنالک هل ر و هلیمات یمه | نایکس

 هلهح و و ناخ یارکیحاص ردندنرل هنسح ران ۲ كم وح رم ناعلسناطلس

  -ا یناظلسیارکمالسا هیلاراشم هدقدل وایاخدنسم سلاح بولوالخاد هم رق |
 ٠ | یارک دجنا هدا واسم یارتدتداعس تودیا مادعا ۵ لع) و ماکت هلا قلیاعلاق

 ۶ ۱ ترنم یه بریم ما نمای دا نکلیدتا بص یاهلاقیاظلم
 یدلبا بصن یاغلاق یناطلس یارکنمایلغوا یدنک هما لتف د ییا

 مدیا وسیرارهنیزوا ونتونابوف و هغل و یی لنا وقیاچوجج یتعیهتسراه
 e تم یصارا هرانا و لاخدا هع و یرادات نالوا نیش هه

 ۱ 1 ۱ ردن دن را ۱ ا وبشا كعا ناکسا

 ۱ تم رع ا تا هلا نوبامهیودرا یراترضح ناخ نایلس ناطلس

 ۴ ۲ بازتسدشب دا راعشن زاتات رک اه سد نان یارکبیباص,دنراقدروپ
 ۱ نیما یاغلاق یلغوا هلن رفس هج هدعب و شلوا لئان هنفرشقم وبهدنرنویامه

 ردشغ و ۵ دن رطفلا بج وم تمدخ و ناطلس یاد

 ۳ یکیدنیا راذکجارخ ی ول هيس ور ویغیدل وا ناخكدارکنل ود %

 || بولوا یلغوا كناطلس یارک كلرابم هداز ناخ یارک یلکنمناخیارکتل ود
 ۰ 1 تافو هتک ا چ ه دند اح میلس سه ناطاس یارک كابس یردب

 وشن هدنراهب رت رج كناخ یارکتاعسو ناخ یارکدم ی رامرک ع هلکعیا

 نکیا شل وا لان هنسهنرقلباغلاق هدنغلناخ كیارکتداعتس و شاو او

 هلام زناعلس ر ەلکەتداعسرد راز هلا یا رکتداعسهدنس هعف و 2 ؟مالسا

 یدیشعا تانسا تسک

 ¥ و ٭



 یی جا ناز وف اشرف ها همش تری اس تم

 دمرت دین ملت و یکی یسلاو نور طی و

 ر رفع لا و یلکن |("
 یدیشلا هنا جد قاع یارکتداعس رک ذلا فلاس هداز ناخ یارک یلکنم

 ناطلس هدازهش هدرضحو رفس تدم یلیخ ناخ یا رکت داععس هلتبسانم ۳7

 یناقم تڪ یلاعم تڪ یاشح تباھ ندنغیدنل و هدنتمدخ کا لس

 نام داشو هف ره هلیساطعا هبفاک تانیسع و شاعم یار دا هدقدلوا

 یداراشمروپ
 هدقدل وا لصاو هداعسردیربخ ی رک دمت هدنه رحم زون وا زو زوقط ۱ 1

 یا ود هلفلروس هيج وت هناخ یا داع یقلناخ مع رفهدنبجر هرو زنه ا
 ا دا واد رف ا هن دنس قلناخ هدقد را و هع رف هلان وامه ۱

 یدلیابصنیاغلاق یناطلس یارکیزانهداز یارکد نانلوب ||
 شد هلکعا تکرحو ماف هنهبلع ودنک یراهداز ردارب هرکص تدمر نک

 هليا تغارف ندقلناخ هرخالاب یشان ندنغیدلوایداقم ه راح هدن راب ردق هنس |
 هدنرا وج یراصنا بوبا وبا وتلصاومهداعسردهدنلاوشزکسزوت واز وز وفط "

 دلاخ ترضصح هدک دنا تلحر هب ابقع راد هراصت دک دن | تماق ر 1

 ردشمل وا نفد هدنراوج
 هک یتلناخ كنارکبحاص #

 یغلناخ كناخیا رک دمحشیردا رب ناخد یارکبحاص هدا ز ناخ یا < دن
 یناخنازقهدخ زاتلوا نکیشلوادیدم سپحیالتبم یم هبابسا مپ هدنناوآ |
 بصن كناطلسر نده ریکنج نطالس هن ربهدقدل واتوفدل والب ناخ ما ااا

 تقول وا ناخیارکبحاص یثان ندکیاامدنسا و ضرع تیالو “لاها نسغلوا
 عییصت هلادارا ی بصنموہشا یرادقم هنس شب یدیشغ وا صن یناخنازق

 هنتموکحنازف هلیسهناهب كما مارطا هللا تب فاوط هرکصندکدتا تاّقوا

 ر وشک لاکز ان یس ودنکو قم افیناطلس یارک افص یلغ وا كیا رکد وجت یردارب
 كنم رات رمضح ناخناعلس ناطاس ینوناقهدک دلک هن هيلع ردب ودنا مارخ همور

 کود ویو مت هاب بی را رعت و هنابلاسهدنسهب اس

 دوحدوخ ردقیآ شی هرکصذ دنتخارفكناخیار )تا هدانا یکیدلیا بسک

 هلا هظحالم یراک ماحا ناطلس یارکم السا نالوا تعوکخ ماقم سلاح

 زو زوقط هلکع | عدقت هصب رعهتداعسرد ردا اتما ندد ار ۱

 زر
 بس



 تی تو صف

 ست هی

 ۳ ا لګ EL ځا ی کج هدا مارل | یی هیلع تلود مد

 تاق رشت راسو او غوت هیودنکندیراب رهس فرط هدک دنا اهناو ضرع

 0 یری وے كنهروک ذم عالق رخاۇمو شغل وا لاسرا هن کو لع

 ین لودر نوا دانش زا و اص وصحم 4 ودنک یالوط

 هدک دنا حت یني را هعلق یلکو نامرکقا یراتنضح لود بناطلس ارخ ومو

 ۱ تدالج زا ربا هدرل ه راحلوا و تم دخ هدي و اهگ باک جد ناح یارک یلکنم

 ی هفیطق ضا هب ودنکن دنو ام فرط هرزواقلوا تافاکم هنتمدخ هلکعا

 رهلوادهاو شح قب ر افتو فح عاوناو فکسوا نب رزو قابلق روع“

 ناشوفو راصیموط و هطلد یکیدلبا چ ك راتات ES هدنلحا وس ڭنەلروط

 ردشملروب اطعاو كيل یضارا لقشم یهراس یارقو

 € ینادحا كنسهبنر قلیاغلاق ۷

 هدنکدنا تم زع هکشنا نیقاو ازغ هبادعا راد ناخ یلکتم رکذلا فلاس
 نوسلاق یارک دم غوا هلغمل وا راسفتسا وی دزکسروغارب ماتمناق ییک هعرف
 یدیشع اما رھ هدافا و د یاغلاق یارک دم مع واهرز وا راتاتناسلهدرپ كحهد

 تو توالح هدیشحیارک دمخ لغ وا ردق هند وع ااغوالاس ندازغ

 اورنسمل وا ماکت هلم ورح نوت نوت ندتموکح تذل هدنندوع بولوا

 تایصف وزا رفانیعمدا راندرلکرک وی هر تە ناطلس یافلاق ندیدم روک

 | یب اوتو وص هرقوصیصخت تموکحرشه ودنک یی هبصقمان دصسم| ندعرق
 تار هند د ندهاهاش فرط هرزوا قلوا دهع یو قرهنلوا قالا

 هراذل وا یناخعرفرهبول وا بصنمر قلیاغلاق هرکصندنا ردشلر و ناشیلاع

 بودیاتافو ناخ یارک یلکنم هيلع ءان ردشل واتداع یصف یاغلاقرب هلو

 وا یناخعرقیارک دم لغوارکدلافلاس

 ردشعا رو رسمنا یناغلاق روهظ و بصنم

 4 E E كاخ یا دام ۴

 بولوا یناخ یامرف غیلرپهدعرق ردق هنسنواناخ یارک درک ذلا فلاس
 ید لوا قرهنلوا بص یلاخ م رق ناخ یارکت داعس یردارب هدننافو
 تاقا هدنداعس رد هلی تغارف ندفلناخ هرکصت دکدنا قلناخ ردقهنس زوقط
 ناخ ےلس ناطلس زوای هدازهش هکر د هرزوا لاونم و یلاوحالیصفت ردشغنا
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 رسا نیک هوس نکی ی هه ی کن د ف

 بهم
 یدیا رزب و یراهلسا رم تباين هزیاحالب هراهیقف كجه دنا تموکحهدنجمآ
 1 تناهن كردیا معدق نیهب ےسر كرت هدباب وہ م رفنیطالس وناناخ یراهرخص

 نس یکیغیدلوا لتخم یرهیعرش ةطباض ندنرافدالشاب هکغا ماّولاو
 ما تئاطب هن زاتکرح قرەلوا لئام هتهافرم تهحو لصاو هت صح

 كنتموکح عرق هتشا . یدلاق یرلتردق هلی هبادعادن زک عفدهلغل وایراط

 قلوا لصاح یلاججا لع هن راوطا نالک بول وا فلت رص هب مصع هلهجووب

 ډک یساصلا هی هيلع تلودكناخ یارک یلکنم ی

 هداننا یرلکدتیا ترشابم هکعانیفآ هرابدرهبوقآ هفارطا یک لیسراب ییگنح

 یناهردژا و نازف قرهشالوط یززح رع ید یسهعسج هقرفرب كراو

 یدیا راش اذاختا تموکحرشم ینازف بودیارازکجارخ یی هیسور هلا طبض
 راردیا تموکحهدارواقباسلاونمربهلبا حف ی رقد یس هبعش ر كراتو
 طوب رهو عبات هم رق هلغلوا یراط فعض هنتموکحنازق هتفر هفر یدبا

 روتف و فعض لاحو ځد هنب راناخ مع رق هرکصقحتا ردراشلوا روبح هغلوا
 زکسهکه بوش رلیدل وار وبح هک اصلا هنس هباج كن هيلع تل ود هلغل و ضراع
 یلغوا هنی رب هدک دتبا تافوناخیارک اح رک دلا فلاسهدنح رات ر شک زود

 " هرکصذدکدتیا تموکح ردقیآ چوآ بولوا یناخ مع رق ناخ یارک یلکتم
 یلکنم هراه رام نالوبعوق وهلا تاعفد لر هکح رکسعیراهدازعدنن رزوآ

 توکننالواهدندرول زر ونجتقول وا هیاهن ندنکیدلک هلوا ب ولغم ناخ یارک ||

 یلکنم هرک و تودنا لادحو كنج هداما هلبا لاخدا هع رفنورد یتسودنک

 یدلوا یناخع رقهلا ماتلالقتسا رارکت هلکلک بلاغ ناخیارک

 رایغا عفد یثانندقلوا مولعم یراقج هیمروط كت هني كني رهدازم نکل
 نالوا ناهح نارادعات الم هدک دنا هراشتسا هلبل ود ناکرا هدنص وصخ

 دن اغلا نومأم هلبااصلا هنس هاج ٌهیاس كني رلتضح ناخدمع ناطلس اف
 عقاو هدهایسرص لحا وسلاحرد ندنفیدل واربکر ارقهدنرنب یصوصخ قمل وا

 تم ندیهاشداب فرط دنیر سو ما كني را هعلق تونم و نامو وک

 . دعب اعفو مادقاو یعس هناراسناح هدص وصخ و یسودنک هدلاح یغیدلر ویب



۷ ۰۸ 
 ا جون ندنرفدل وا 1۳ هدنلا لئابف قباسلاونمرب عرق نیطالس وناناخ

 | ى رر قرارا یوا منه هام از :تافکت دز رالوا فولام

 ةوسكو صیقد دخ لد هڪل واهدوسرف قرهبلوایریغند را هسبلاتاقررب

 | كن رب ندن ر اهدا نال واد وح وم هدنتیعم هسبارارول و | قج هن و وص نامز هن ورازا

 ۰ یدیاراریک ی درب یهسبلا یرقدراقیجو راردباسبلت بولا یم هسبلا
 لک !ندنرافدنل و هدنلاحت تالهداسو تیودب نوت نوش هسي اراتات *یلاهاداحا

 ندنفرطناختقو هره قر هل وا رابکبستیاغهدنرال وزن و بوک رو هسبلا و برش و
 هتراراشخا واز رب«لئابقو درس هنل وب هدلح نالف نوک ن الف هلیسهدارا لو اج
 لاحرد ندنراقدل وآ عیطم هدایزكبهنب راناخ یموف رانات هکنوج هسا زاب غیا
 توللو رضاح هدلح نانلوا نییعت یراوس ردق یکيدانتسا هدنیعتفو

 ندنراتعع هلوباچ وراردبا تعراسم هننالاث و تراغ كفرط یرقدلوارومأم

 .ردق هرلتع زع مونوجا نامدا بولوا راوس هنراناویح مدعمزوردنچ
 | هلبا ریکرابترد چوا قرهلواهدنکهدب ودنکر فنرهورازعاندنتیص نا ويح
 رلکوکوتوایرلقدل و كرهشا یرازو و یراراق ایزنکآ یراناویحوزابارفس
 ندنغاب یکرو ریکراب هلبوا یراط ید یراودنک یک یکیدلیا افتکا هلبا
 هلا رادقم یراقدلا هن رلقج راتغط ند هریج رونلوا ریبعت ناغلاط لو

 | هتافلکت راسو تامه*یکرودرارباس یرکسع رانات ندن رک لک هدا تعانق
 هدیوک و ط روصو راراب توا چ نانلواهدارا نامه بوملوا حا
 هنایص هرزوا قلواددش اتش نوا قلوا قلیالوف هک کالو اج هفرطره

 دیکھ لهجو و هلغلوا هرابط تبعجرب یرادع و تئیهو رارردت اامد

 هناهنی لرد انالاتیهدیعپ دالب هدنفرظ هلیلق تدم ردا راغلا زود وک و

  بویلوا یراتقفشو جرالصاهدنتح را ریساو رارروتک |رسا و ایشا ولاوما
 | قلخ هي سور هیلع ءاس ۰ یدرلردا ما رسا هلا افجو اذا هداب ز ك
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 هرکصندک دنا طبض ینازف یلود هیسور قرهلوا نازراو ناساره ندرانات
 ۶و ور یونس هنس هن 2 رف نوڪ ا ضالخ ندرانات راسخ وتراغ جد

 یدرول وا روبح هنساطعا

 نزف قرەلوا هدان ا هاش جد هب هبع شماکح یارحا كن , راناخراتات

 بودا بضن رکسعیضاق هلبا تانییعت لوب و شاعم نوغلوط یی ر ندالع
 لئابق وردا تی ور یدابع رومان زمسلا هرباسموس رو تعسقسمز یج دوا
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 كنو یدا یرام دقداتعمكمرب و هلسب هن ر ند هسک ارج لئ ابق یدال وا ید ۱

 تماس معرف هکردبا ۳0 رگ هلهجوو هد هک رات مات تلود یاهتربع ینتیفیک

 و

 ا...

 هدسعم تقو هدقدل وا یچ ولعم كنهسکارح لئابق ییدک هایدیدالوا

 هدنرهنابم هدنروضح یرازابتخا و عاقجا هدارصرب یراکدنا صیصتت || ۰

 جاقر ندنرلهرب اسوندزواواپس هلا باسا ینا و باخت هغل هبا دی وتاخرب
 كناخنکل رارولوا نامه هنناځ عرق نوک چب وار دنا راذک هم رفیراوسز وب

 لومرغو لسع وقبقدیرافدل وا شمروتکر ار بویت ال وانت یشرب ندن طم
 هدعب رار د| تفایص هنقلخ یسرادو هناخهدمه و هرادا ینیراودنکم ههلباهزو و

 ناخیراک هعر هلا تیعجو ولاسرا هناخ هللا بصذ یعشبا شب د رب ندن را ا

 یراهداعا دعقدلا و قفدل و ینب به هلن لصقم قلا رسا ییلغوا كن رات رطح ۱ و

 یتجوح لوا یرورص ییه هم دق لم اد تحدا خیل یغح دل وا لیا 3

 2 ۳ 5 هو اځ نالوا شلک باضتالا هرزواقلوا هادو قیرفتندنسان|یدنک

 زوا یدلسبو راردبا تدوع دن رادرو یدنک انونع راسکر چ هدنراکدشا

 یدب و رازتیاروصق زیوجنالصا هدنس هبرتلردبا جرت هنرزوا یرادالوا
 ملعت ی رض و برحنفو یتمووق بوچاقو لوزا و ب وکر هدقدل وا غلاب هتشاب

 بویظوس یشرب هغجوچ لوا هنوکریذعت یساباب دوسویسانادوسوراردبا

 یهلسل هن ردپهدنغولب هنشابشبنوا و رول وبا ووشنهرز وا یس هیلصا ترطف
 همان لس وه در دج ةسیلا نامه هسبارلیابلطنامز هره قر هلو | شک ینامز 1

 هدندحا تر تولا یساباب د وس هللا باک را هن نعتسار و تودان وطلبا

 حوا هدع رق هرزوا قباسلاونم هن یسهلج هسا شغل و رار یشکز وحاق

 تالوک ام ردق كجهدباتیافک هنتفایض كنسهراد ناخ و هت راهرادا نوک
 یني رانازق هن هدنرلوص و ها رس هچځلو راذک هع رق هلركرادن تاب ومشمو

 ملت ییلغ وا هناخ هلهج و وب ردا تفایض هنس هاد ناخ نوک وا بودانيق
 كحهدا تیافک هلهح و یردنلف شک هنسهلج یجدندنف رط ناخهدن راک دشا

 نادبم یرل هب ده هف وحو نادالفو یاب و كنفتو نابتح» و نشه ردق

 تداعو راردیک هنب رب ولربهرکص ندقدللوا یسفت هدنرانب هلعضویهساقم |
 قم دنسهعلاطم قلوا ناساره یسادعا هفدنل وا داب یرلعسا هرزوا لئابق

 یدیا راردیا عضو یرلجما نا ویحیصترب ید هب هی یکنجدالوا اینک |
 یاس یر
5 
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 ۱ ME ۳۹ هدلناوا كرا یدلوا اوو وبشا

 ۳ ینایالاجا كنسهبلصا طباور نالوا هب هبنستنطاس كع رف ندنفج هنلوا

 ۱ ندر رات راس وندنس هچک رات مانناناخ نیلک كدارکیلح هلکلروک بسانم
  ردشهوا جرد هدهلاقمو قرهنلوا هصالخو هدیزداوم نالوا مزال هدباب وب

 | ناخ ریکنج ینعب هب یکتجنیطالس ورد هتوا هدنسیلاوح و ع رقهکه لوا م ولعم
 ۰ | تموکح لالقتسالاب بولوا یناخایا ریرس سلاج اثرا رانا نالوا ندنلسن
 ٠ | تلود تیاج هدنامز كنب راتمضح ناخ دمع ناطلس جنافنکیا راشلک هدا
 ۲ 1 یتناکلا مع رف ؛لردشلهدای ز یراتباتءو طباور هتفرهنثرو لر هریک هب دیلع
 1 ردشل وا هلع تلود نزاع ٌريمص

 ۶ ۱ بر تن لب ندرت م رق فوقوو عالطا هنلیصفتو تقيقح كنوب
 ندنریهاشم كم رق ناناخ فالسا یآهج وربندنفیدل وا فوق وم هک یرللاح

 E رووا رادتا هنلاوحا هچترب كن راضمب
 . || نکا لکذ تدام یرامدقم یسهوالع كنظفل یارک هنب رلعما كنبولناخ عرف
 اندا تموتت ورق لس زوتوا بولوا یثاخ عرف هدنخرانرب قرف زوپ زکس

 نایعاونطالسوناناخ هکنوج ردشل وا تدامو فرعهرکصن دناخیارکیجاح
 هلدهنبرابابش نسخرارا وخ رش لافطا هلهج و یغیدلوا یراعدق بآدكلراتات
 ندنرلکدنک هديا هتفاشرورپ هلا علت هنس هيعاضر ٌهسرت كن ر ندلئابق

 || نالواەديسرەلاخریكنجەدەبت میدی یسن “اساس بول وایردب كار کیجاح
 ٠ | وشن هدنسهبعاضر هیر شوغآكنسهلسقیارک د ناطلس نیدلا ثایغ
 كنفوص یداکتل ود ندنناربتعمیسهلسق یارک هدلاح یقیدلوا شلواعو

 كنس رح ندنغیدل وا شک هب اند یلغوا ینوک یتدوع ندش رش

 اح نام زدعب ردشغا هیت یارکیجاح ینلغوا هدننعض كارت ورک ذن یتسهلببقو
  نفلوا تایحر زونهیفوصیدلکت لود هیلا راشم هدقدل وایاخ عرف یارک
 ۱ | هنسودنک هلثحصندنس هیعاضر قوتح نالوا شا نارذک هدنقح یراردپ

 ٠ یعمایسهلبق هر وب ندن وب هرز وا قمل واراکد تورط *دلیس ودعباعف وراح | بج وم
 ٠ ]ا هدکدشا زا یتسفلوا هوالع هنیرلعما هبریکنج نیطالس كنظفل یارک نالوا

 روتسد هدرنب صوصخ وب ه هرکصندنا هلغلوا لوبق ريح نیهر ىزا
 هب هبعاضر تبارق لثابقلا نيب + دارطتسا ل .ردشلاق لملا
 اک اهسیا شم ادوس ندهلبق یغننقره قجوچرب بونلوا تیامر هدایز كب

 و بوش $



 ي
 ڭا شفا تربع ید زینت تروص تر اما و دلا

 كم رگ هد رور تدمر صالا ةفام قردمهنل وا عفر یسرضم دام

 ند هبلخاد و اعادو یدلبا جاتا یسمرک هنلا ولهسور نوت نوت

 یدم هل وا تایاهرچد

 ج بودا ثبشت ثیشت هناماظنضعب یرلت ضصح ٹلا لس ناطلَس ارخّوم :

 هلا یعسو دجرازه كردبا روهظ ابقْشا هدهسیا شا داجا اس

 وحدلبا ایقشآ "یدعتو زواج "یدایا هلیلجرا 1 ینیدل وا شمروتکهدوج و
 یدلیق رارق هدلاحرب قحج هنلوا فسا هن راکماحا قرهلوا فلت و
 هدننامز كن راترمضح یاد وخناطلس یلاح كن هيلع تل ود جد یرهرکص و

 هدهروک ذمٌهعف ویدتک هرزوا لالتخاهب و ردق هب هن رب دعق ونالک هر وهظ ۱

 ٹول یتلود ضای ر هلبا ربمدنو رهق ییایقشا یراتضح هیلا راشمراب رهش ||
 هل ظء هدسلا دع دنا واب وط ٌدیاس هرکصذدک دنا ریهطت ندنردوح و

 اطلس زمگیدلب نامزا راس راهب مسوم یتفالخرودو زمغیدل وا ناما ونما
 نی كنم نط ( ناخدیحا دبع ) .,زاغلا ناهج نطالب | ۱

 تاقیسنتو هیکلم تاهظنت نانلوا ارجا هدنوهناهاش ترضح یصحت || "
 يدنا امت بلک ندی تخت لود یک ٩
 یزلت ضخم زا ناخ نافع ادا یی كدام تود درخت و 1

 دلی راته تات بآ كنم ەل بان دناو دالوا لرکو كنسودنک ترک ب وکآ |
 دح هدننامز كنب راترضح ناخ نایلس ناطلس ینوناق قردهلوا بایش رورپ ||
 راسکناو لالتخا نازخ هاکو زادنقا و ماظتا راهب هاک هرکضو شمرا هلاک |
 شیرک هلاعانفر هلروهط راهضراف ضب روکذم دوز رکا راو رک | |

 "درج هلب رایافاح توطس "یتسد هربج یراترضح ینا دو ناطلسنکیا ||
 ضعب و عفد ییءرضم تارشحو هردکم ضراوع نالوا طلب هتم و <

 هیلحو هب رت ندهرضم بابسا یتلود ردا عطف ییهشحافو هسبای ع ورف

 ربادن "یتسدر ید یرلتضح مدنفا نایسک و تاد ندک دا ۱ ۱
 تابح و رسزا هب هینس تنطلس هر هلغهروم هیلص و هس را هر راهنایکح

 هه هبلعتلود كم رف سشعه داحهلاقم ۴

 ۴ RÎ )یون طباور نالوا

  DCR ER E BEETکو ۳



 هذیلا دیور اعا عفا و ةد نا کر ا KÛ هعسل ۳3 راو

 ۰ یحیی دنا زق هدنقح رل رانا ولا رنا وصا تاب رسد رقاو ندنخب د لاق

 ۱ قالقا رک ط ورشلابسح ویدل وا ش ملا الدنس هم رق ی ونعم یف لوط ندهن اچ

 ۱ ا eT زکدقآ رکو هدنادغبو

 ٠ ةنوط ىس هعطة هل مک هنلا كن هبسور تولوا شغل وا هععاقم هدننب ول هم و

 لاصبا 4 هیلع تل ودد ودح دعبایف هلکش | لیهست یعا قوس رکسع هنلحا وتس

 || ندنماباصو یاناقنكت وزب لصاطاو یدروتکه هس رف هوق ید یتساحا

 ۱ هعساتمتفول واویدنازقناشو : دوم هجاب وروآ بوروتک هلوصح یتغوجرب

 ۱ ندنعردل وا مولعم هدکب هجا وروا یسشاو تقاس نس هعطو هل ناتلوا

 . | ذب ندنا یدیا راشمر وتب | كن یراتلود اب وروآ هنس هعساقموب كهل

 ۷ یتیراف وسلیف وهشم یک ل و كن هسنا رفارف اسو رپ ویس هشروطآریعا دیس ور

 قیدصت و لوبق هلی هطساو كرنا یتیراتکح رحاڪتان هل وتم وب بولآ هلا

 1 ا د وروا هن زق ید ین اخ نالوا هلا هبلعبل ود یک كنویدبا رارربدتا

 مک شل وا رو هب هبلع نفرت ی O TT ظذ

 هلا در یکل ام همون یتیدل وا شبا اليسا بودیا تعانق هلقح ردقو

 | وير هن زوک كنراثل وداب ورواهرکص نکلیدراراش هلبرظن یدتا تور

 3 | شیت اج هج راب رباک و وا هسلا رف هج زک او رابدل وا شل و هداطح وي

 3 ۱ ا یرلولها ندفرطر و ی هبلعتلودندفرطر ز هکلابهد هسا

 یدعباثبشت ثبشت هتکرحو هدنروص قجهار هشیا همشب ندا

 قج هل زاب هرکصندنس هنسزکسناسکسزو كي هرشام “هلاقم

 #4 ردهدنناب یسهکل ذف كن هشاستالاقم و یسهصالخ كمداق و

  نالوا ۵ ® هنس ناز و لب وبشا جرات خیدل و اروم ام هنری رګ

 ۲ | ندنسهرضم جات كنهدهاس وه راح نانل وارک دهد ههنا "هلاقهلغلو ارت اد هعیاقو

 ۱ هجران هک رد هلهح وو یسدصالخبول وا نعضنم یهردکم عیاقو نالوا

 3 هرکصتدنا قرهلاق هدنتلا نا رک رابرب هلی و تلودمسج بولو ادقعنم یمه دهکاعم

 CO یابد وزب آمدن وا اس ندهنجراخ لئاوغام اد

۶ 

 ج چب ببر



 ول هیسور هلدبسام رارفس هدهسیا راشل وا هبلغ رهظم ردق هن او ردقنره |
 رادتا هناندعت و ملاظم ماطر قرەلوا راتفرک هب هقیاضم ج هنزخ جد ۱ ِ

 ییدالواكنیلاها یردینوچگاقم وف هنر یارفننالوناصقن و ندنکبهیا |
 یژنکا كنکلاعو شلوا ریکلد ندهنب رق قلخ هیسور ندنفیدزای رکسع ||
 هل وک ن دن وکه ن را هزلکنا هدننخ ه دقن هناعتساو ىدا شم و طزو هسارخ |
 یاب ز هحولشا لخاد هب ودنک دو ندد سوت تا است هتلی را

 ندنتعاطا تحت راراتات ضمب هدنرافرط نارقو یدیشلوا تیفیکر بجوم |
 .یقاطر ارخوم هعشپ ندفدلوا بیس هشارخ كار لوا هبمتیچ ۱ 1

 یداراشعارادتا هه راخو هلاقم هلا ول هيس ور رسا عج فورا 1

 یدل واروبح هکعا لاععسا ییهلاصم هليا هیلع تل ود ید هنزف هیلعءات ۱ ۱

 زادسا جد هلق رطور كنه وط رم و سر 7 ا

 عاواون ی a ودرا وندن کد نا هسصاحهدنع ین وا ۵یدرا ردا

 یجدیرارومأم هلاک بولبر واضر ریلص راحات ندنکیدریک قافو قاقش

 رک اسعردقو كره دن وسلو تروص ر نوسل وا هسرول وا لعاره و هردیا هم[
 ةدايزمیداوم نالوا ریکرارف هدشرکب هنب هرکصندقدنلوا فالتاتامهو ||
 لصاح تیروبح هن دفع هرضم*هدهاعمرب یکی سهدهاعم هج راثیق هلا لوې 13

 اشا ىلع یاح یلکیاح هلا عباد ناخ یارتذل هو یاخ ء رق قسا یدلوا ۳3

 تودک هن دن اح ناگ هل رال واروم ام هنص السا كمرقهدنس هنسیدناسکس 1

 هع رقهدنس هن ۳ ںا کش وش ات ا 1 تلح هک ار >ماوقا وییاغوت لقوا

 ندادعا قاقالا لع جد یسیلاها عرف هدن راکدنارازراک ترشابموراذک ۱ 3

 . نکیا شمالشاب هفلواام ورهدنابمالسا فرط هبلغرتاهبرلعامایق هغملا ماقتا ||

 طورشم قاق هرز وا تیسبرس رق ۳ هدهروکذم "هدهاعم نانلوادقع ۱

 هنس هعلق ی قلوا نشناتشم ید املا راشم راجان ندنفیدلوا

 ریدتا تدوع

 دن نوا میخ هدامییا هلا همولعم دادس رک کی هروکذع داعم 1

 روللواهوالع هلیتراشا(۱)هدنلیذلدلجو یتروصبولوا شل وادع ||
  یتاعیاص نالکهع و و یونعمو یدام هدهدهاعم و هب راع و كن هیلع شام 3

 .ا رو یتلوا دنا هدانز ندنلومآب هسا .هن رزق زدجراخ ندا اد ٩
 شرکو هعلق یکی و نوربلقو ناغبطو قازا هجوم هروکذم هدهاعم



 تکسا دلم 3 : وا ج مته ب مر 1 ا
 es یدل و اروبج
 قم هدرارات شرم رله ماسو ار نا دیس ور هلهج و وب مرق هتشا
 هنلا هیسورنوت نوت فرط هوا كن ه وط ك ردا الب .دسا ول هبسورهرزوایچیدل وا

 ۱م ےک ا یون چاو ےیل نایک کصزدک درک

 ند هطاصمی دیناک رانو امهیودرا وندنفیدنل وب هدنسامدنسا ملص ول هس ور

  سلحدقعهدشرکپ هلهح و یرارف كفرطندنرلکدروک یفدلواهراج هقشب

 ج همان دهع رب هژتفرعم اف رز هاب قازرلا دبع ضخیم قرونل وا لاک

 1 هلراتتهدروکذ م هان دهع نکل یدیشفل وا لاس را هنداعس رد یتر وص ر بونل وا

 راحت هیسورو یملاق هدندب ول هیسور كنهعلق یکی و شرک و یکلتسب رس
 ۱ ۳: ردعم یراهدام تراک تیس رسد هژنسم رک هدزک د هردو هد زک د فا اوس

 هلیص وصخ و شذا وا داتا مص ساسا ندفرط ول هسوررلنو قرهلوا

 ا 2 و تیفکرب نالوا یلامآ یاصقا كنول هیسور .یسهدام راتات تیسب مس

 | ههیلعتلود هکلب وافتکا هلیمدهكوربلقفنوجا قمن ازات ینوب یتحبولوا
 .:تلودو ا هان لح تلود هن كن هبطخ و هکسهدعرقو كاتا ودر
 3 | هدنناب نامط ها ددل کب هرزوا ك.اعا هقالع عطف نوت نوت ندعر و هلع

 ا نیمضت هچقا دیک ك بب للا و كەر واضر ا انب هعلق ر هد هطا عفا و

 3 ا شەزس وک هبلبهسا ر وص یک ك مج چد ندان کردا

 وینو اتر یور قافتالاب ه هطاصوارظن هلاحو تقو یتاکرا

 | رلیدردت |هدافایه رارارکتندنراقدل وا یضار هراهدام نتافس ریس وعرق
 1 یرارصا هدرهجردوب هدنسه دام ران ات تایل رس كن ول هبس ور عقاولا قو

 || كردا اقلا داسفو هننف ید هنګا عرق هلبا هلیسوو یک یغیدیابهدناتسهل

 كا الیتسا و طبض یک یرلتلایا ناهردژاو نازق یجدینیراید عرفهدوریا
 هج زاب ر هد وامه ی ودرا رکا تو وا ههبس هدنعر دل وا ترامسع ندن دصعم

 1 ١ لوا هسل وا لاح هتسارح و ظفح ییف رط ور كنه وط هسزل وا و هتک روس
 1 1 ندنکیدت ار وهظ ی راه اف ضعب رس هبلخا در وما جد كتل وددس ورهداننا

 || یرک اسع هیسور هکنوچ یدیانکم قلو صالخندنتلا هضمهدهامموپ



 تجسم

OT ۱ 1ندنسهعدجب لر نقاش ید دا ا  | 

 ندب رغوط ر هیم هلکی یهبلا راشم:رکسعسم هلنساد وس قلا مان هل والفاخ ۱
 نکیا کیت “جہ هلابسا ییاقلخ ندفرطرب هنر ج د هعلقروا هن یرغ وط

 ر ترم یی ىس وق هعاقراراتات ندفرت کبد ۱

 یاد رک درک ودا ەملف و دل وا روب هرارف ندر ةعلق اس 1

 قدریک امن ون طاق ورا نالبا جت فن
 یقش هد قلناصت رب هنا رق بول و وا اسید را هلراسهرکصلا

 مژاط هنداعس رد اک ار هب نیس رپ دی تر و ی دهد رف نام یارک ےہ تو

 ۳ یارکیحاض هل انا كع رف لاها ضعب رول دبسورتفوا وا یدلوا

 دنس هلاکو نا یارکبحاص ھلن ر وص و رایدریدتا تص یا عرق ییا |
 یدلیا بصذ یاغلاق یاطاس یارک نیهاش هدکد کن هتموکح

 شم ایط هرول دیس ور بودا تعاصشو تریغراهظا هم اشاپ رکسعرعن

 بولکهلیرکسعرانانلیخرب یارکنیهاش هبلا یم وم نالو ان اطلس ى اغلاق ەد سیا ||
 ییدمکچ و نسج كنو اھ ی ود راهلبانالعا یب زهدهاعم نالوا هما هیس ور

 بون هراقباق انلع جد رک اسع هلک انا ینی رلکحهدیا اهل ین ر درا هدلاح ||
 داب هجا وب اوه قفاوم هب ودنکی ځد اشاب دم یسیلاو هغکرایدلشاب هرارف
 بوشا رغ وا هلاقهلیغابتایدنک هیلا راشم رکسعرس ویدل وا رارفیاشکناب

 ۱ یدنک هغروبسزپ قرهلوا راتفرکهرسادیق تیاهن |
 راهدامضعب قحا بودا هدهاعم هلا هيس ورهرز واه د دع ط ورش د راو اتات

 تت س م جس ہہ ا

 صخ م ندنفرطیردا ر ناطلسیارک نیهاش بویم هنلوا ه وتت زوڼه هدم رق

 هغر وبسزپه رز وا كا ه وست یراهدامو هلا راراتاتو ازرم شغل اللا قر هلوا

 عرق هسبا رونلوا لص هلا هيلع تل ودرکا ندنفرط هیس ورتل ود هدنکیدتک

 یرلگا ریهم هراموق ره بولیاب دنسرب ود راهلوا عبات هب هیسور هن یسلاها
 ثللاح و رلازریم راسهدهسیدتا ریهع هج رک | یارکیهاش هدقدنل وا فیلکت

 نایک نها شت رر ا یدارک هاش وت وغ ا رها رویا دنا ل ر
 هقرف یسیلاهاعرقهدنرکدت | نایب لاح مقاو كر هلکه رقبا لر" دغ روبسوپ
 ولهبسور نکل رایدتا ترشابم هنعج رکسع و رایدلکجهزاغاطب ولو | هقرف

 هر هلاصم ۰ ماکنه هلن رامام هل وا بان د هراح ندنغیدل وا شا طبض ییفرط ره

ar |یرغوط هم ر ید یارکنهاش هدانا و یدلاق و  
 کک
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CK 2 $اب « 
 EE E هار ر یاجوا

 ۱۱ علیا EA لات و رلل رلتخا هدنکا مس یو

 شا ا ریحسخا هدنرا هنس راغ و کس شش جم

 ل وا عرق كققدو ه را رادعلا مولعم نالوا ظوفح هدنس هعلق

 کورس راد دن وا بلجن ۵۶ رق هدب ولپ اب ردن وک یک ند هفکو ر هنغیدنل وا

 شاف هد ونلوا لاسرا هنیفس ندهفک هکو بلاح بول وا شلک صارب ههیلاراشم
 امدقم هتشب ندقدلوا جاتحم هآ یکیا یسلعب هنلوا لقن هریخذ ندنس هعلق
 :یداکاقبقدو هبرار ا ا را ر اهم ف نایت روک یسیلاوردلج
 هلا راهم *یلاوتقول وا اهدیغیدل وا ش نمالاق هبحرب نك بول واش وا هلاوح

 اشاب ےھاربا یرکشعسب عرق هيلا راشمو شل وا مالعاو ضرع ندنفرط

 كنا مالعاو ضرع نانلوا رک ذ هلغفل و یسیلا و یتلابا لوطانا تقولوا
 هلو قویدوجو یجددع رقیدعشعا شل ردن وکه ن داعسرد هلس هطسا و

 هدر هجردن تقولوا ځد كمالقا نرومآمهلیسلوا هلاوح كقیقد وه رارب
 هلا راشم E ىصوصخو رولوا مواعم یراکدا تبلس و زسلفد

 دكردا زاد و زوس راهظا هدنفح یسهرادا كن ودرا و قرلنقا تونا

 یدیشع اهدافا هنصا وخ ضعب

 هزانا نانل وب یظفاحت یس هعلق یاب ور هلا دی دجةعلق و یسلا و هفک هتشب ندن و و

 | دسح ههبلا راشم رک هلبیسح قو بلاط هکلرکسع مس یچداشاب دم
 | ندنفرطهبلا راشمرکسعسمهنس ودنک ردقن رهندنغیدل وا تد ور هدنرانیب كر ديا
 ۰ قو تام و ها هد هسیاش شل واما نوا ی یک هنس هظفاحل را هعلقروکذ م
 هنس هعاقر وا كنول هيس ورهداننا و ید رد اریصقت راهظاهداشا نش ر وهام ود

 یارکیلس راد هنص وصخ ییشنیامب رس كهبل ا راشم رکسع رس هل ربخ یکیدلک

 ولقاج وا ندنغیدمل وا هبرع نوچ ا كنو امی ود را ق جنا ب ولکت ارب رڪ ندناخ
 قلخ یسوبق یدنک هبلاراشم نکیا راشهربو باوج ود ريم هدیک یراسو
 راشم ناخ هرزوا قمت و هدلحرب بوریو رارق هتکرح هلبا هاپس رادقمرب و
 | بوقرح ند هفنک هرزوا حورشم هجو لاحرد و ش.زاب باوج ههیلا
 بودا دلا یهبلا راشم ناخ زا زریمهدهسرا شع ا تکر حب یرغوط هنس هعلق روا
 ولشاب یراب هعفدو رو هلوا كنب رکسع ولنا مان و رند هنسیکیارب هک هلیوش

 ه< هزعشاب #۶
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 ءرزوا تلتارا ا اا E و 2 i ولاق عبات

 راشغا رب رګ ود یدتا روهظ یلزع هدننابعش ترد ناسکس نایت 3
 تک هن زا رسا راولع رقد ونلويدنسودرا عرق هاد روم اهتقو لا هدهسپا ۱ ۱

 هشحومرابخانالوارکذهروک هنناربرصوتاقیتح كتاوذ ضعبندبآفوقو ||

 نانلوب یناخ عرف ارخؤم بودا تیعبت هب هیسور یراتات یاضونادتا هنرزوآ ||
 هرکصتدک دشروک هلا اشا کی سش هدک دلک هم رف نناث ناخ یارکن البق |

 ید هنسللاها عرف ی تا عرف ناکرا بودیک هارب دی :

 | هلاح رد رد اهدافایمورلكن راغ | اصل سورنا فا مولا :

 ۳ ۱ نیز کم قوج یدیار اش اریهت یرباسهرکص ویدنکآ دنا بوریدزابرمضحرب |

 e | یز بودا عج یی :رلا زریم وناکرا عرق هن هلکمک یربخ یلزع كموقمناخ |

 کیک و رازاریمهدک دید يم هرب و تاوح هسخ وب یمت هدیکر اش |لزع ۱

 ردفو یر اخ عرف کا ندن سر دا نالقا هلا دیس ورارب زرد بسانم 1

aد یرکسع ولنا ورولوا هقرف یکی یسیلاها عرق هکدیاشهدکد لک یدج ناخ  

 هلمتعبطامازرولاقهدننلا تم ورار ولکب لاغهلتهج یراکج هدا هناع| هفرطل وا ۱

 | ناخ هلبراعدزرولواروذعمز هدلاح یرلکدتارارفهدولوزویرکسعولناشع ||
 .هنرارخومو شک بولواراوس ه هنینسرارب هلرشابم نالک ی موق |
 رکسعس هنسوبشا یدبا شک دعرف ثلاث ناخ یارکعلس نانلوا تصنناخ ||
 كنودرا هج امو ها ن کل یدلوا نیشن اتشم هد هفک هلآ را کم

 مدقا ند زتک هب دنک و یدناهدکعا دبازت هنوک ندنوک یس هقاضم

 تانییعت كن رکسع اتشم قج هلیغارب نوجا یسهظفاحم كنس هعلق روا

 نهر یتتارهوح ٌةفاک هجراوهنک وزوب ,a یمزاولو
 هرکصندک دنا لاکا ینمزاول روک ذم رکسع هد و وق هنادیم هلق رط

 هګدقم هچرک او یدیشلبم دیک هب هفک هللاح جوک یسودنک نوچا غالثف

 یسهنس شب ناسکس بودا مالعاو هدافا یتبفک هتداعس رد هعفد حاقر

 هددسا شما اعدتسا ها تام و هربحذ و خب رجب یرا دعم تیافک نوا

 راهب لول ردبارخأت ی یدورو كلاود نا هع رف هدهروک 3 ةن

15 



A #%هک  

 ۰ |ا بولواناشب رب هیمالسا رکاسغهلهجووب ردرلشعا هدافتسا لبخ راول هبسور

 هددسیا رایدلوا هبلغ رهظم اضعب راودرا نانلوا بدتر هنسره هرکصتدا

 عاق هلم جاب نال واهدنف رط هن وا كن هن وطندن راک لکه لوا م زهنم و ب ولخم راک ماحنا

 هطازکدقآ یسامت ود هبس ور نالکندقطلاب رګ و یدک هنلا هبسور عالقو
 یدنک ندلا نوت نوت د رقهدنح ر ات شبناسکس ویدت | راسخ ی لکه ن را

 هدراخ رات تانیطخ نالو ع وفو هدناو تالیصفت نالوا راد هه راحموب

 روطسم هدنسهلاسر مان رامتعالا ةصالخ كنیدنفادجما یعهرهلیص وصخ و

 تام والعم هلضف هدرلهمان تشذکرسضعب راد هنلاوحا عرق قحا بول وا

 هراراتات ول هیسورهکهلب وش  رونلوا رادتا هنلیصفتهدءاقم و ندنکیدلروک

 ایزک ای د یراناخ عرف ورب دتدمرپ بودیا رادت | هلالضا لر دا دع وكلت رس
 ند هيل تل ود فرط ون دن راک یا نکسم رابتخاهدناش وق قر هیمروط وا هدنجما رج رق

 یراسوساح هیسور ندنهددم هنل وا تراظن هلیسال هنلاوحا كف رطل وا جد

 ییرازربم و اسوركع رق ردا داسفهدنحا ع رق یک یرلک دتسا ب ول و نادیم

 ےھا را رادحس نانلوب یرکسع رس رق راراتات هیلع ءان یدیا اش الالضا

 یرهبرع یراکدلکهرب و نو اقث نوبامهیودرا بودا لاتنتساانعض هباشاب
 راراتات هکن وج رلیدالشاب هکعد قو یموزا كن رکسع ولناغګ هز و هکعر و

 مزالهحودرا طقف ندنرلکدمهدناراهظا نی را هشخ "هل واقمنالوا هبا ول هيس ور

 یدرارداتریغ هنسلزوب كن ورا ردقیکیدلکندن الا و تسناحندتن واعمنالک

 مدق تباث هدرکرعم كر هبا افوغیخد یرکسع راتات نانلو هدنتیعم ودرا و

 یدیا لیلقلقا یدرلنا بولوا یرکسع ولامع زکلاب ندااغوغ هدیواوا
 رادرنفهد ید یتالوا تویلوا هدهبافک هحرد ودرا تام ید ندفرطرب

 یدیاهدکک تولوا فلت وعیاض یشانندنراهرادا زمسلوی كنب رانیما لزنو

 یرلت رطح هيلا راشم رکسع رس نکیا هدلاح انف هلهج وره یم ود را مرق هلع ءان
 هنس هعلقروا رول هبسور هدنس هنس ترد ناسکسیبحیدزا رب ندلایربغ هنن
 هلا را ه رع ر دق یکیدلب هدا كرادت هلتجز رازه هیلاراشم هدنرلکدتبا موعه

 رفظ و بلاغ ردا لقن هفرطلوا ینوبامهیودرا هللاحج وکه د هعفد یکیارب

 راشمالشاب هكا لیمهنفرط هیلعتلود هن راراتاتهلتهجوب و یدیشلوا

 او ردن و ىىلزوب كنو ام یودرا ندفرط ورب نکل یدا

 رارکت هصلوا مثننم هم رق هشحوم رابخا یکی سم هنلا هیسور كعالق

 4 رلراتات ¥
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 هیس وروشعالوط هدنرافرط بام ورهدنکلعک اشایدحم هدازنسح ناثلو ||

 انایع یتلاوحا كرادح رسو شا فوق و لیصعت هننیکو تیفیک كنرکسع ||
 ندرک اسع نمدودح بولوا عنامهنسهب راح هیسور ندنغیدل وا شهروک ||

 یودرا هدلاح یعیدنلوا برج نالعا لاحرد ردیلاخ ندراخذو تام و

 را ما تدمر یرابرونل وا فوخندنروهظراقلانف ق وج هحنرا و هرلار وا نوبامش
 ندقدنل وا لاکا ودرا تامعمهدنولب ر وماکشسا یک یرکهدودحقرهنل واتق و

 یدیفمدزردیابزرح نالعاءد هبآ ذتس لات ها اشنا کس
 هرزواقلواتلآ هبارجا ینب راهیناذ عفانم درح رابضعبندرابکو لاجرنکل

 ردص و ردنا قد وشت هب هب راح یب راترضح ثلاث ناح نطصم ناطاس

 ناسکسزو كي هرکصندکدردتا لزع لر هيلا مهتم هل واحرو نهج یمظعا

 مقاولاق رایدنکو رایدردتا برح نالعا هثرزوا هيس ور هدنسهنس يکيا

 زمرو وک وکو ر هچ رکا ورایدچ اه رای وي ر هتل ود سج نکلرایدل وا لما لئان
 مظتنعو )همرکسع زسماظز هد ها شغل وا تک ر ح هسرزوا هسور هل رکسع

 طوب نکناهد هن زداز ونهنوامشیودرا هعشب ندنکیدمهدیا تعواتس و اس

 نوت نوت هرکصذدکد لک هنفرطهنوا كنه وط و تویلشاب هک ا روهظالغ و
 ناباع یراتروص یتاشیر و فعض هدنوام* یورا بولوا نمهنلوا هرادا
 شم اتاراغ و بهن کلام هنس وز ناخی ازکم رق ندفرط هت وا هحرک او یدل وا

 یهیسور هلرهچک ینیوصیزوا یزارب :ند هیعالسارکا اسع جد ندفرطور و
 هنفرط یتوخ د یسودرا م رک | رادرس هرکص و شم ردشتص ریجایح

 هکم لب ریا كرد راسا رکنع هایساشنا رخ هت زژوا هلزوط و لرد
 زا ردا تشهدو لوه ثاربا هدغوبسزپ ثاوحو یتحو یدبا شمالشاب

 قیاس توانا ارنا یارک رف نکن یدولو ا لالتخا بیس یا
 قرهل وا یربغ كعسوم هنس وا وندنفب ط هت وطب ر كن هزغل وا هک وک هسیا

 یتامهوقیرفت هعسقحاقرب یب هیعالسا رکاسعبولک هش ورخ و شوج رارهن
 ی هبمالسا لایق ردنا هدافتسا ندلاحو رول هسور ندا فات

 یک یراقدلوا صالخ ندلالعحصا تروص هلتلفغ كناشاب دج یخ هطلب

 ندهکلهت یبهنیتف یسیق رت وز واج زستفو هلو كننوص یزوا یجدهرک و

 | راول هیسورهدنس هنستورپ هیلعءان ردراشعا بیقعت یلیخرب یرغ وطه 4 وط

 | ندنافو كا رکعرق هله ردشا ر رګ یراخروماب وروا ضعبو د یدراتروق
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 ٣ 7 9 جم و 9 | E2 ا هدنعوفو برح لاتر ندنفیدلوا شلو توق كرمدل ورلبا

 ۲ ۴ راقعنال وا هب رح یاع هب داب هدنرارعسل وا دو ناطلس ییغح هل وا بعص و

 دیدح هج هبلع تل ودهدنروص و هچرکآ و رردبا حج زر ی اه اد ولبن

 | لاحو تقو هسلصتره هدهسا راکرد یکودا ماهم مها هب رکسع لوصا

 ار هیک ود بورق یالود یراهدل و یقرهبم هنل وا تدشن همها ما وب هلی س

 یدیا راردیک بودا هرادا
 ارا بولک بهت 2۵ 2 توک تدر ىدەد هیس ورەداتاو
 كن دزد یصچ وانالوا یدیفح كن وب لد قرهیلوا ندننادناخ یتلودهبسور

 زین و یونیت دیپلم نچ ور هلا هسیسدوهلح عاونان کا یسهجوز

 تیفیکو هد هسا شردتا لتف نج وز نوحما تبتما لبسعح م هرکصتدقدل وا

 تاعوق و ضهب ندنغیدلوا تح ابق رب تاج هلی هلب بدون واب واکر غآ هنتلم هیس ور

 یلدو شنود هنس هیعاد كعارس ییتحابق لر هلک ندنس هدهع كن هيج
 | هن رابدهلهلرب تعزع هارجا یتتاین یغیدم هراقیچ هلعف هد ودا ےعصت كن وپ

 ه] هلیلاخ دارکسع هناتسهلادنا و شمروف یکجا ضرعت هنکلاع هلع تلودو

 یسهلخادم و لوخد ههل هجرک او یدنا شمالشاب هب هلخادم هن روما

 شک مزالیعنمندنفیدل وا رضم هدنقح هیلع تلودو ریاغم هلو امه ةماندهع

 ۱ میظتادتا تولوا قفو هب ۵ راګ ح ورشم هجورب كن هيلع تل ود هد هسیا

 ىدا حاتح ه کنم

 وروا هلماب هنزاوم و هقنلوب كا تعذاع هنتکرح و كن هن قو

 هلبدیف هظفاح یی را هص وصخ تعفنم یرب ره نکیا تمدوضیرف هنب رتل ود

 ندنغددل وا هبفح تدور ه دہن دن شف هلبا ول هنا رفزکلاب تولیکج هق رطرب

 ندلاغسا هلی ا هب راح ینوا هسورولردنا هشیدنا یتماخو لراکماحا ول هسارف

 تلود لیس هطسا و یچ2ا ےتم هدلوبناتسا لر ەر وک یفیدلواهراچ رب یربغ

 لاغتشا هلبا برح كن هيلع تلود هحرک او شکا قیوشت هب ب رام ین هيلع

E aرد الاغشا ی هیس ور تدرب هسزل وا  

 ندتغل بتک ینسانعم كنه راح ید هدلوناتسا یدبا شنود هنس هیعاد

 را ناد را ار ندنسه«6*تامدقم و همزال بابساهد ون رک وا

 هن رزوا هبسور هلیبسحیهیدل وا شالوا ادیب دادعتسا هنعوقو كم اکنهبات

 هدنرادص ماتم تقولوا طقف یدیشهلوا ےن و رک ذن قفل وا برح نالعا

 # نانلو ٩



 ا ل ب و ا ا ]

 | نوت نوت ندتبولغمراعو كنن یغیدلواشلوا راتفرک س هل.اصم تورپ
 ۱ ردشعا ناس رک صیلخت

 هلع تل ود هدنننطلس نان هس شن مرکب تاهلا زاشمزاب ره و

 | فعض یلود دوم ندنس؛دهع كن هیسج تاعوقو بول و هزات تابح

 , دچسج تاعوقو وبشا ندنفیدلوا شاو هدنلاح روتفو لسک یتلمو دقو
 هګ راوتیغیدل وا شاو لوصح هل را هناهاش تربغو تمهدرحم و شلوا هن روز

 زسحاص نا ربا راد تدمر هرکصندهاش ردان یتحرول وا مولعمهلبا رظن ناعما

 دی هدعاسنکیا راشغا تلاخد ضرع و امصس| یسلاها ناعاب رذآهلغلاف یک

 یروتفو فعض ماکنه كن هیلعتلود هسخوب ىدا شمامهنل وا ی

 رولیهلو هسورح كلام ةي یررب قوچ كناربا یدیلوا شمالوا |

 هدنرلرفس یلیا مور ككرکو قرش كلرک م وحرم اشاب بغار هیلع ءان یدیا |
 هدکدلک هترادص ندنفیدل وا شبا عالطا بسک هلاح تقیقح بونلوب تاذلاب ۱

 هنس ىلا هدنرلرمصع ثلات یافطصم ناطلس كرك و تلات نافع ناطلس رک |

 ردشعا بانتجا ندب رح هاب ما زنلا ی بونل و هدت را دص ماقم ۱
 ضرغ رکا هلبا رادتنا هی هب راحت تاعفدلاب یراترضح نطصم ناطلس یتح | ۰

 نکیشءد مرزید نوتلا لەك یا ردو هغ و رات ندنس وق هن ردا هسا ها

 هکرداغوو برح رفنضغ رب زکه یلع تلود بولوا منام هیلاراشم رب زو هن |
 یکدعش نکل ردافباهم تیاغ هد هینحا راظنا هلببسح هقاس يس تاع وق و

Eهدقدا وا راکشاو م ولعم یسارو هد هب راحت نحب بول وارافظا  

 ماظن هرکسع ناه رولوا راوشدو لکشم لاحهرکص بول وافقاو ادعا
 هلروص و و ردل وقنم یکیدسد نوسا وشده را هیعاد وبه ۳ هدنوسل رب و

 نالبجا هدیکیا ناسکسزو كب ینبدلواشعا تمدخ كوي هب هیلعتلود
 مظنت یرلنوتلا روکذم هسلصت نکل  یدلوا مولع» هدنسهب راحت هیسور

 ردشمام هل وا قفوع هکمردتا فرص هنس هم داخ کتی

 كنس هنس ز ۳۹ و ا سس ز ول كب ندننام زاشاب بغا ر هعسات "هلاقم دو

 ¥ ردهدش اب هڪ تام وقو نالب روب ڪڪ ه روهظ راک

 هی هیمالسا تلم هلیبسح یتنوکس هلبا لیم هشیاسآ و غارف كقلخ و یتبک ورم
 یهیرحنونفولردبا داما رکسع عم هسا ادعا و شل وا ضراملسکو نهو

| 
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 ۳ انا یو لک نا کی دنا لا هام روصقو ا ر یددهناح دا

 ۱ دو ناطلس هیلا راشمراب رهش یدلتسوک تلاذر وب رب هدهیبنجا

 قوچ كب هدنامز بولوا ناشیذ هاشدایرب رویغتیافیرلترضح رات الا

 رودرا هب رغو قرشو ردشلوبعوقو هيطعتاحوتفو هیسج تاعوقو

 هک وش ردشلوا ریذب لوصح- رايش لو كب هلبتریغو تم كر دبا قوس
 یرکسعرس قرش یتحو شعا راه راح قوچ كب رخۇمو مدقمهلب هاش ردان
 هدنسا رک وکر که لا هاش ردان اشاپ ناغع لاب وط یعیدلوا شرو نییعت

 ح ورح و مزهنم هاشردان هلکلک بلاغ تیاهن بوداه راخردقتعاسز وفط

 یدیشفلف نار و یرارب هجن كناریا راد هرکص ن دکدتا رارف قرلوا
 هاکو بلاغ هاکبولک هعوقو راه راح تاعفدلاب هلباهاش ردان ید یرلهرکص و
 سماخ بهذم یعيد وق ادیم كهاش ردا ی د تدم هجن وقر هنل وابولغم

 هدننامز یراتررضح عبار دام ناطلس تیاهن قرەلشارغوا هلبس هع زانم

 | هدمص بیقعنکل بول واشف وا هطاصمدقع هرز واد ودح نالوا شغل وا عطق

 | ندنتعاطا ررپ ررب یراناخ مچ قرهلوالا وزدحررس دبس ریلابقا كهاش دان

 ین رقم یدنکن زسکم قوج راک ماجا بوبالشاب هغلوا نادرکو ر

 موب . یدیشلوا فرطرب نوت نوت یمهلاغ لب را لتق یتسودنک
 رو ز یسروربم تامدخ جد كناشاب دجانانلو یسیلاو دادغبهدنرارفس

 هدیدمتدمهلبا یراه راح هچم وهیس ور ځد ندفرطر و  ردخراوت فئاحت
 ردشلارارکت یخدیدارغلب و شک ندنفح كنسهلج تیاهنبوشارغوا

 نمسا ةي رو ر ڭناشاب د ض وع هلا اسا ییعهداز ےکحەدرارفسوب و

 دیسور تقو لوا هچرکاو ردشلوبعوفو یسهروربتامدخقجهلوا
 ینکجهدیا ایحا ینتلودمور میدق یلازنجمان مجینوم كن هنآ نانلوب یس هجي راچ

 یسیلاهاادفبندبیسو بوش ودهلماوب ځد یسایاعر موروبودیا نالعا
 ۱ مازهنا هدهبهالسا رک اسعو شعا لوبق هنن رتکلع ف گیم کیسه

 | شئثود هنسادوس كم یه وط یاب مو ملارنجب ورولبیراتروص

 ید ندفرطر و یسهی وق ھو هیلع ریبادت كهيلا راشم ناقاخ طقف یدبا
 كحنوم یسهناصخ تکرح نالوبعوفو هنب رزوا هیسور كنولجوسا
 ندنغیدل وا شغا طسوت ځد ول هسنارفهداننا واقرهلوا لئاح هنماخ یادوسو
 ول هسور هدهحاصم ون یدلرب و رارق هنسهدهاعم یسهنسیکیایلازو كم

 # تور
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 رادتا هتفیک راطخا لوا ند هعق ور وهظ یتاهاوخریخ ضع كناشاب ےھارا

 ندهناهاوخ ربخ تاراطخا هلوقموب ندنراقدل وا داتعم هکعا سلح لقن |

 را وطا تودیک هکب ادّک یسرب هد دعف و بن رف ییح یدرارول وا ماک مت ۱

 تشن هربآ كن صعب كج هلس هد الی وع یهبموعراکفا رو هس روک ًانفماع

 ود یمرولب روتک هرطاخ و رونلا هبال رايش هلب وب هدنف و ون هدکدىدزکه ستا

 هرافاقوس ابقشا بولیکج هفرطر سکره هیلعءان یدیشعا ردکت |

 مدقم ريهایج تلودناکر ا مظاما ضعب و یداراردتوفهزکلوف هدک دشود

 هباهاس هحوت هاشاب مهاربا هددسنا-راشعا هدافا یتیفیک هناهاش یابک اخ

 نوزح و ردکم ندنرافدمهلوا بای رفظ هنلزع هلببسح قلوا نوزفا نددح

 یدیا رارظتنم هردقواضق روهظیجدرلنا لر هلیکچ هفرطرب راچانبولوا |
 خاس هحرکا و هلعل وا 3 هکدتک بوبمهنلاکوا ادا هبلع ءان ۳

 هج ور ندنناکرح كناشاب مهاربا سکره هددسا شلراقیح ید فد رش

 تیاهن هلکماعم عمجقلخ هنتلا فی رشغامتس ندنفیدنلوب ریکلد ح ورشم
 هلبالتق ینب رلبسقنم ضعب و ییاشاب ےھاربا یرلتمضح ناخ دجا ناطلس

 ناطاس هبا كرت تعامل هایم ید بود دم ریش ندکد روا
 "هلاغمفد بودنا سالجا هبیناقع تخم یلاعتخن یی رترضح لوادوڅ

 یارب كس شرب لکد فی رش غا سالاو یدلوا روبح هکعا روشورش
 رک ذ هددشاس "هلاقم یکیدنلک ندنفح كنابغشا ازت رب یلاها هلغمتیچ

 ردشفلوا
 هنلا وز كيسامهط هاشهروکذم ٌهطاصمنانل و ادقع هلا بسام هط هاش لصاخا و

 یدلوایدّوم هن روهظ كناءوفوو ید هدنداعسرد وللثم یعیدلوا یداب
 قلاتروا هلیسلوا تنطلس تح سلاح كن راتضح ناخ دوج ناطلس

 یکیدلکه دا توعد یطی رفت اعاد طارفا هکن وج هدهسباشلو تنوکس
 لداسف تنه هکتوق ندا احاو دیدح قیاسرود نیغلوا نده رح روما

 ام هلا ووا نددج ید نت ی زارم نداشخا نالوا یا
 هلیترضم عفد رانا د تدمرب هیلعتل ود ندنراکد نا ثبشتهب هیض عن
 یسیضاق لوبناتسا نالوا یسدرکح بصنكنابقشایتح یدشارغوا

 هرزوال امی مالعا یکیدرب و هدنبیقع هعقو هلغلوا هناوبدرب زاب یب ودنک



vr 

 ۱ ندرایناففا نوت نوت یاربا بولوا قلطم لیکو ییعد هلودلاداقعا ك ردا

 ناور ځد بسامهط هاش هدانثا یکردت | تکر ح هنن رز وا ناغفا هرز وا كم | هبل

 نادم هدعب و مزهنم هده راح هلبااشاب یلعیلغوا ےکح نال وای رک

 تولغم تالذک هک دا هب راحت هليا اشا دجا یسلاو دادغب کد هدنسا رعص

 ناومشو ناورو سیلفتو همنک قرهلوا بلاط همص هلغلوا مزونمو
 هخاصمدقع هرزوا قلاقهدندب سامهط ناهاشنامرک و نادمش و هد هبلعتل ود

 یسامههاش هلبا هناهب و كر دینکب یصوب ىلع ردان نکل یدیشفلوا
 نی زسکم قوچو سالجا هتخن یتلغ وا هدنمان سابعقلیآ زکسهبا علخ
 ثالام هلملماب بودی سابلا هنشود یدنک ی بیهاش تعلخ هلبا علخ یخ دینا
 ندکدنا السا هتفب هبهروکذم تالاءاو شلآ هن رب ةضبق ییاربا

 ارت یسهظفاحم ما كرافرط لوا هنب رزوا یسیدرقل مص هکنوچ هرکص

 هیلع ءان - یدبا شمالشاب هکعا ضرعت 4 هباقاخ دودح ندنغیدنل وا

 .  یدلواببسهفیجاراو تالاقم ولرد ځد هدلوبناتسا تیفکو

 ینیرا وطاكناش ابرها ربا تلودناها وخریخ ضعب بور وکی ردکتالاحو

 هرب قحان بویمهدیا عضه یرایش هلوموب هسیا قلخیدلشاب هک ا حرج
 یرافج هیحص وص هدلاح یکیدریک هلال هتشررس هاب و نکیا راشلگ هدبا هبق یب هبح
 ی ووا رب زوو نکیا رکشهاوخ هنیلغلرکسعا ززو فالسا نيغمل وا ررعم

 بتا م ویدردشلا هبافص و قوذیدیتنطاسفرط و یدشود هنوظنت و بنت
 نکیشلک هلیرب و هران دنا تقابل تابثاهدمزرمزب ترازو هب ر هلیص وصخ و تلود
 نکیشغل ا رار ردقو ندمحجمو ید ر دنا ترهش و نا هه حص هنتبص ا ولح

 تاب وه یکیدقارب هدنلا نمشد یعالسا لها هعث و ویدری و ههاش ردان هنب
 یدلوارونلیوسیصفكناشابیهارب ی جو نخ هدرب ره هلی تاهوفت و
 قعوفروق نیز وک كهاشردان دل ردا سح یغددل وا انف لاح ی داشاب میها ربا

 یسهزاوا كجهلیدیک هنب رزوا محت بوریدروفنوبامش عانوا هرادکسانوجما

 | زکلاب هاکو كجهدبا فی رشت هنب رفس مح هاشداب کن کل یدنلوارشن
 هب هماعیرلت روص ددرو هدکدلروک تقوتدمر ویدكجهدیک ظعاردص

 هحورم هداسفو هنف شت آ ځد راهاوخدب و دسفضعب بور ویلک سای
 هن هدلونناتسا نکیاهدرادکسا نوبامه بکوم ندنرقدل وا دادعتسا نابنج
 یدلشاب هک ولع داسف و

 ٭ یهارا چ
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 ندوات ار وا هل را رذس و هتشب نف هتک درهم رکاسعو ۱ ۱ ۳

 یدل وا مأتم سکر هو مداناشابهاربا ا

 یتحبولکهعوقورافیلکتزفل وا لمحن ځد ندنفرط هیسورهدنسانئارارفسو و | "
 یفرط ملص هن نکیشمنوقوا هګاف هن رزوا برح نالعا هب هیسور هعفدرپ

 هني رزوا ههورکمداوم هجن نالوا مولعم ندهرکص یتماخو قر هنل وا ججج رت 11

 هنلحاوس ززحرح یجد زولهیسور هلبا بی رقتو و شفلوا هدهاعم دقع |
 رک ۱ بودناضازنعا هیاشابیها رب اهد خاصو نیخرومضع)یدباشعلرب

 ولهدنافو ولناش هجهیلع تلود یدشاوا تموادمو تاب هنرزوا برح ||

 تباصا كيهلاصم ارظن هنرروطوولاج كرود لوا نکل راد یدیا رولوا ||
 كل رلتع زه نالو مقاوم بز هر مهم یاس تیر ردشلوا

 لر راتهافس ون مقاولا ىف یدرونلوا فوخ ندنعوقو تقولوا اهد

 هج ورب اما یلعاه هتسلوا شادیک هنلو برح هلیماعو اه هد ونلوا

 شل 1 نادیم اهفسو شلاط هماشتحاو هدد یروق تلودناکرا حورشم
 كیا برح نکیا شغل و هدکمرب وماظن هنن رکسعه وکندنوک هسیانسدو

 یحصص تروص تقولوا كناشاب ممهاربا هیلعءان یدا رطخ و اطخ وب

 هتهافس و قوذ ردقو اما بویلوابا وص و قح كا ضاعا نوسم اهلا
 ردباوج الب ضارتعا هسلنید هئره نوچسلاط
 شل و ندلاح باحما قلا و هنرزوا بویمروطكتهاشردان ی دندف رطرب

 ریسج تکرحرب هنا رزوا بويل وا هیلب كج هلب هنل وا عفد هلته ین زجهد هسیا

 ندنفیدل وا افص و قوذ یابهصتسیس هيا ِتلود ناکراو شلک مزال

 هلبا روهظ نایناففا رحم لاونمرب هکنوچ .یدبا شمالاقلاحت هتک رح

 علخ یییوفص نیسح هاش نالوا هي وفص ناهاش رخآو الیتسا هناهفصا
 رایاغفا هلغغل وا هبلاطمنیسحهاش ندنفرطا ؛ایدجا یسلا ودادغب هدنرلکدتا

 رشمردن وس یتنادناخ هب وفص هليا لاس را هدادغب بوسکیتشاب كهبلا راشمهاش

 بسامهط هاش ندندالوا نیسح هاش هدنسالبتسا ناهفصا نکل ید

 ندب رکسع هدانا یکیدتیا نطلست هدرلفرط لوا ندنفیدنلو هدننناحنب وزق
 تيودور بک خر کز دابا وه نداهب مان لم ردا

 " هنااغفا قرهنلو هدنتندخ ینلادتکر ابجویق كبسامهط هاش بودا
 ذ وفن بسک هدهاش دز ندنغیدلوا بکس هنصالصسا كناهفصا هلا هبلغ ||



 3 | ےظنت را چغو رارصق ردق شا قرەنلوا ےسقتەرابکو لاجر هناخ دغاک

 ]| نایلغاچبونلواانیرضق دابآدعسو شملوا نادابآ ردق هجاغاقرفبونلوا
 ه هيلع تلود تکو شو ناش هچرکاو یدبا شفلق بیزرپهبا ناغارچو بیترت
 هلل و همانا راب رهش هرزوا كلر سوک هناحا و ارفس هلهح و یج هل وا نایاش

 ید رلتهافس و یهالم یک هد هناخدغاک نکل یدنا مزال ازفح رف لحرب

 یدیشعا زواج ینیدح
 | هامرم وی رپ هارعش قرهلوت تعس ویییماضملک و هلال بوداتکت هلال عاونا

 | هاهب یاغوص هلال نکل یدا شلو تبعر رحابح اشناو رعشو شلوا ۱

 ۱ یقارمبویلشاب هغلتاص هنوتلا زویشبهلال نانل وا هع ب وبح یتحقر هقیچ

 | بوبحكرلبرب و خونه هالعاونا ندنفیدلوانورد غاد هری هی دیا هدیولوا
 | یسدام خر و و شاوا غاسبیسلتاص هبهدای ز ندشورغ كب كنەلال
 شل ر دتا دیق هلصم هدنس همکح لوبناتسا هرزوا قلتوط لمملا روتسد

 رددیتم هدح راوت بتک ینیدلوا

 یدایمدورود ىلعا لا هحافص وقوذ و یلاع لو لا ثالوبناتسا لصاطا و

 . ]| هرکصییراج لرودلوا بوریو لسک هتلم عبطو للخ هّلود ماظن نکل
 | قشع كف الخا نالک هرکص هفالسا نانلو هدنقولوا ندنکیدکج رانلک
 نمهتسا یناح هدکی هکعد نوسلوا
 رعسهدافا كندنفایردنالوا شک بودیکهمجع هات رافسهدنساننارودلوا

 رمدآراذکر اکو رب دعهدزمجما هحرکآ وردنام یلاح كناربا یسالقع مع ضعب

 هب هنسیکیا هس ر دیک هلی و لاح ندنغیدل و زوب رلانفبویم هلو نادیمهد هسیا را و

 هی هنس یکیا هکوبلاح شعا رارید ردهابتشایب یلاوز كنهی وفص تلود ردق
 تلودهلب رعا الیتسا هناهفصا ردا هبلغو روهظ نایناقفابویمراو جد
 هد ول و هدنفرصت هيلع تل ودامدقم هلغفلا رخ یغیدل وا لحمض مكن هی وفص

/ 

 ندعاروهظ یحاصرب زونهك رال ضعب نالوا شمک هنلا مجگ ندهرکص

 | ناتسجروکر وناورشونا ورو هک ونادمه بولی روک بسانم یسغلاطبض
 سما كنهو نم تالابا هدالک و هددسیاشهلوا طبض تالاا هجن یک

 هدناربا ارخؤم ندنغیدملوا یتفص كلرورپ رکسع نالک مزال هنبرا هظفاح

 ندنفرط ول هیسور رکو ند هبلع تل ودفرط رک كردبا روهظ هاشردان
 ارخ هو نالوا شفل وا فالتا هدلوبو هلکنادادرسا یراربنانل وا طبض

 چ رکاسعو #



 6 ۳۹ ا
 یچلا بویلوا جم یبهدنافرب هیعطق نیهارب نانل وادا ربا ندنکیدلک هنل وا عطق

 هلزلارقوتسکشنم ردقبولوامصاروبحج و ابولغمزب یسهنس تورپ تیاهن
 رکج هدیادهع ضقن هسزغلوا ص دیدحت یدلوا تسپ ندزرناس یناونع

 هنسمروط وا یریفس هیسور هدلوباتسا نوجا هلن اغعفددرح هلبسع د ردررقم

 هدنعاسم هنبلاطم هلناب راس و هنسل وا نونعم هلبنا ونع رللارقرب اسیمان كن رللارقو
 هد هسیدل وا یبکرولینابط هچرابر هنص وصخ یسساعتا هلخادمههلزکلاب بول وا
 رت ود نالوا هب دبل تل ودد رها وغ د رولدا دن دهلی ۱
 نکل راردصخ هنارقلعن نالوا یرللارقو تسب رس یروهج هلاریز ردینبم ||

 یرلنااهرکو اموط روکذم لارق بویم هقیچ هشابهس رارولاق هنیراشابولشاب ||
 کودج هدلاح دعا تسک لالا هد وروتک هداشناو تا ی 1

 هبال وخد ههلزپ ور ول وا رضمهدنقح هيلع تل ود هليبسح یم وارا وج ه هینقاخ |
 كغلابان یصربهدک دید زراتیجبویمروطقوچ هرکصندکد ریو ماظتا نسح
 | 4هدامو بونلوا تعانق ه هبهاو راذعا ماطر هل و یعج هيم هلوا عناق

 لرهلکو دراناق هو و كر هلیدنا فلت رناح هجو یدنلوا هدعاسم جد

 یدنلقادف ورت وی دنوسلک ودافص ماح درح هز زعداوم نالوا شلنازق

 حاتحهکعا فلت رکسع كي هصن نوحا یررهكنهروکذءداوهولهیسورو | "

 یدنازف هلبسب درعل مردیا دهع ضقن زکلاب یداوم ردقو نکیآ 13

 نکیشلوا تب یا مک ندادعا هرکصهد ول رب و ماظن

 سو و هنسالب لاروربت ید هدسان عیابط بولوشودهرنو واو نییآ داحاو || "

 هبیهالمو تهافسعاونا سک رهندنغیدل وادا دعتسا هنسافص تهافسو ||

 بادآنالوا یعمهدنقلخنوسروط هل وش اظن لرکسعو یدلزود
  یدلزو هلی هیعبط طباورنالواهدنس هجوزهلاح وزو همدقلوصاو

 بونل وانییزت هلبا هلال نوک انوکو بولیایراحرط عنصم ندع رم عاوناو
 هال بولیقاب را هع هنترص لراهغاسسولباق و قرهلىدانوط رالیدنق هدراهصک

 انب هد رق شاطکشباشابرمهارباو رونل وا بیترت ناغارچقر هلیغارب هنجاراز
 هیلاراشمراب رهش بودباتوعدهنسره یمانا هاشداب هنسیلابنافارج يکيدتا

 ناغارج ریسبودنک رارب لا نیطالسو ناک دازهش هنسره جد یراتضح

 دنس و قاشا نوا بعصا ولح ی داضعب و رولل و هدارواهجر هتفهنوګا

 یدارونلک ا و قلاش بودا فد رسم : تلل ذک
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 | نوها اهد یدننلوا تناتمو تاب راهظا هدب ولیناروط هلاروفو ندفرطو

 r رار د ید رول وا نکم هخاصمهلتر وص

 هدلاح یدل وا قج هنل وا مص هناب ولغم هدب ورا و هب هبت ره ون شدا هسیا لاح هنر ه

 || كناشاپ ےھاربا بول وا ررقم یکجهلب روک نایز هبن رھ ضعب هتبلا هجهدهاعم

 ]| هدنوسنلوا مص تالیدعت ب ویل وا تحابق و كب هلي هسل وا یتفخر ییز جهدنوب
 یی یل وق یقیدل وا شع نابز درو ورڼد هنسر و دن وسل رب و ماظن هرکسع

 هکوبلاح یدرونلوا وفع یروصق هلج یدیا هسلکقباطم هنلعوهسلوا
 هرکسع تونل و هدنرادص ماقمهلبا مات لالقتسا زواجه ندهنس یکتا نوا
 یدتالتحم هلس یماظن و لوصا یکسا كتلود نوسروط هل وش كمرب وماظن

 «ٌ هد دنع یزوسهب راح ورکسع هله ب وړغش ود یشر هقشب ندنهافس وفارسا و

۰ 
 نالواندنافاح ز و تاعرفت كتندم و راع لص ال ا ویدرونل وادع یکر فک هلک

 یاو یه رکسع تاماظن كج هیلیا هظفاحم یمها ماو بوشود هنافلکت

 رول وام واعم یلیصفتند هنآ “هلام میکت یدغش ودی هیکلمهرادا كج هیلسب
 ږدهزال قموفوا ندنح رح اظ یداض یر یسرکض عبهدنساننا ےل و و

 هد هس | تشک ر د ودعم ند هلع ثحابم ص وصخ و هج رکا بودا یوعدود

 كسکرهو ندنکیدتا نوکت اقوغو عازن هدننب ظافح "دلهج و سان ماوع
 كرایدنفا ی نالوا هداوعد و ندنکودبا شکروا ندافوغ یزوک
 یدلصاب ید یساف وغداض قرهنل وا ردن یسع روایی

 ¥ زدهدناب ملت راوطا نالک هروهظ ردق هنناف و

 | هدکدتا هطاصمةماندهعیاضما هدب ولکه ترادصاشاب مهارباقباسلا ونمرب

 هتسکشیردقل ریشعثرهوج و غا رب اندرا هیعاد وا ماعوغاسب یسید رقل برح و
 ریلسا هاکتسدو یدلوا روظنمو تفتلمابهص هجوم وافص ةهجوو روسكمو
 یدل روق افص هاکمز لحم لح لدب هبیرکسع ٌةناتمیلعت وانس هاکر اک ن رب

 كناشاب مهاربا تولوا نارکن هنالاحو هلا ناعما نی رود هسیا ول هبس ور

 . یدلشاب هب هفنع فیلاکت بولک هلوبناتسا یسیچلالاحرد هلک ا ناعذاو
 هلبا مراص فیس هیلود “هلم هد هسا شغل وا دارا هتکس ُهب وجا هج رکا و

 چ مطق #
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 هاشاب لع داماد جد هدنکا مان یارزوودن راتر صح ےلس ناطلس زواب 1

 را هسید | نازرالصن مع ندنراتمضح هیلاراشم راب رهشنکل ردشلواسیم
 رهسیک قوچ كيهدننافو بویمهلوا نیما قلخ ید ندهبلا راشم رادرم
 تینمالیصحت هدزب هسیا یدلزو ودرایدلوا رب زو كردباتبنون راهظا
 ریزو یغننققج هل نکلو راربد رونلواماقتناذخ| ید ندادعا هلمتقولدشیا

 هدکد لکل سکه تلم میابط وللخ هتل ود ماظن یدیارازغشود یتکج هلی هلوا
 ردیعسط سا یسهلب وس كناوذ مدقمو رویغهبو

 رکاسعو یتبقفوم مدع كرامرکارادرس نانل وا نیبعت هن رزوا هچ هرکصفدنا

 تروص هوکندنوکهدنامالسا فرط هلدسح یکلزسنریغ و تاب كمالسا

 رر هج قرەلوا رهاظرللالتخا وداسفولردهدودرا و قرهلودنازتتدب ولقم |

 مولعم ینلزسناث هلهج و و لرکسع یدکهنلاهچم ځد راوشنطیتح ||
 رولص ید ول هچم و هنفجهی هلوا نکم هرات هلرکسع سان هل و بولوا
 هدنوسلرب و ماظننسح هرکسعونوسلوا هطاصم یدعشان هنغیدلوا بلاط

 كلاس یني رلتحابق یدنک ی هاطیرکسع هد هسیا شنا حجج رت فرط ےل مص اشا
 E لدرداهلی وشز هسخو یدا هدو قویدنا هد وش تحابق نوح ا

 قیرط وندنرلکدر و هلول وهلاع لره دی رولیغارب هادعاراوشمط لز وکو ا

 ,زیفعض هک د روکا دعا یزمکلاهتو لیم هلهجووب همس خد ییاعصا هيلع
 هلغلتزکلاب شابهاربا ندنرلکدحا عابنا هروب د یراراس بود ردا لج || "

 اهد دعفدو نکل یدنل وا ترشابم هب رحهن قرهلوا فرطرب یمالکے ص

 دب راوشمط تقولوا یدتکندلا ځد دارغلب لر هلکهعوفو راتم زههدایز
 هخاصم هللا رت ه ول دم هلی یدارغلب راند كعد هن ملص نکیا هدادعا
 ردص اشاب مهاربا تبقعردو رایدلوا ناب زه هیاشاب میهاربا هدنص وصخ

 ندلا دارفلب مه هداف هچ اما یدنلوا هخاصم هلهجولوا بولوا مظعا

 یدتیا بترت ناي ز ردقو ه هیلعتلود هدمه و یدنک | "
 یراضع و رد نیس ییتکرحكناشاب مهار اهدصوصح و راخ روم ضعب

 دداصمهدلاح یتیدل وا ملکلا دفان هدمش ویراب رهشداماد مهاشابمهار اید

 رازه یتلود هچ ندنفیدنراعشیادعا هلکمتسوک تلاهن و  لیمهدایز هنفرط
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 ۱ | لا نوامقیودرا تاذلاب هدکدنآ روهظ یس راج كیدنویفاعتم یو

 ریشه وف یا و عالق هجا یک لتسق ویلوباناو س ودر وکو لیدنتسا بو دیک
 هدیراهب لوا 41 دنس یدتا تدوع هتداع-رد هلا هلماک تبرفظم ردنا

 یدیشعاتکرح ندنداعسرد هلن كا احاییتلودكدنو نوت نوت ځد

 اما یکیدنو عقاولافهنسو هلتبسن هنناحوتف نالوا هدهقاس ٌهنسنکل

 || تلود نوتنوت یزفروک كیدن و هدنروص وب هلبامزجول هپ نکج هلی مدیا
 || راوشمطو دارغلب قترا هدنربدقتیوقو رفسهن رزوا هچ لر هک هنلا هيلع

 | راخذو تام هلتل وهس ندنزفروک كىدنو بویلاق تجاح هکلدیکندنلوب
 ۱ راجود هب هکلهتنوتبنوت یتموکح ەچ هجری دقت وب ندنکح هلی هنل وا لاسرا

 | تغارفو فیلکتیتسفلوا تغارفندنرفس كىدنو لاحرد بولبن یتفجهلوا

 | یعضووبكنول چک ندنکیدتیا ریرقت کج هدیابرحنالعا هدلاحیغیدغل وا
 ۱ هجم هللا فرص ندنرفس كد و یت زع نان هکلک رغآ همرک | رادرس

 | بولوا مدآرپ نادانو یوخدب یمادنضک نکل یدیشعا تکرح هنبرزوا
 || یثانندنتناتم مدعهلبتب ور ءوس كناک را ضعبوندنستا رهلماعهدبهرک اسع
 ۱ ندننلا ید هبلا راشم رادرسو مزهنم نوابه یودرا هدنسه راح هچم

 یدل وا مزاعم هابقعرادادیهش قرلبروا هليا نوش روق

 خاصم ب وست بولوا رداهب و لدامو ریدمو لقاع تیاغ هیلاراشم ربزو
 | هدهلبلق تدمو شلوا فوم لزوکكب قحاهروما طب رو طبضو هروهج

 | ید یلاماهدیبمه ویدبا شلو رفظهناحوتف نایلوابیصت هنرب ندارزو
 | قرهلوا لتحت تلود ماظنو لوصا مدشندنانکل یدلوادعاسم كافاما

 | نوتبنوتپ اضفقیرط هلهو شلوا ریذپللخیخد یماظن كن هيلع قیرطیتح
 | بویقاب هتعافشو بسح هسیا هبلااشربزوو ندنعیدلوا شمرک هنلا رالهاا
 قدرط هدنسانا هراس تاماظن ندنکیدتارظن هتقابل و تاذ هدص وصخره

 | ندنیسردمیتحو شعا عفر ینیردق کو لع لها بور وماظن دە هيلع
 یدا شمردسا یحاشنءان هنلاکو لضف درع قرهلوا هداعلاقوف قیر

 || درج هیلع ءان یدیشعا غاسبیابادهنالوا بیرق هنوشرهکلبو ییاشتراو
 ۱ ندودنکر هسی قوج كى نايغش ود یتلودخاصم هدوشود هنس هاد عفانم

 یدیا رللک دنونم
 هدنحما ماظع نیطالس هرثک تاحوتف هدهربسب تدم هکرارازایرلخ روپضعب

 < زوا ۶



 | یرافدلوا شعییراقوبقجاغایرک اسع هیسورهدنتب روصح وب یتحو شل وا
 لوبق هساا رول وا تلط هب ره هدلاح و "یدا شلو توس نیم کټ

 هل ود دا ندنکیدتا اتکا ناماو حم مرک | رادرس هلا نايب ینکجەدا

 شعا ات هدونح و كعا دزە هبلع تل ود یس ەعاق قازاو كماع | لخادم :

 بویلدروط وا یسیط | هدل وبناتسا و كمر و هب هيلع تا ود كل ذک ی را هعلق یدل وا

 یکج هیمهدیا لوبق كرا دیکحر یک قفل وا رابتعانودندرللارق ر اسینا ونع

 راجا ورتنپ بورب واضر رمتص جد مرکآ رادرسهلبا طب ر هب هقاش ط ورش
 یدبشعا هحاصم دقع هلهج ول وا ردنا لوبق ی هفشع فیل اکتوب

 همت امدقم تح بولوا ر زور راکهدرخ و رابع تیاف هلا راشم رادمس

 | هلاح تقفح یراترضح ناخ دج ا ناطلس نکا شل وا مظعاردص هلا را هسیسد

 حوسا ارخؤۇم یدیشعا لزع بور وچ زوب ندنسودنک هدقدل وا فقاو
 ماقهرز واقلوا هبناث ةعفد محلصلا بسح لر هک هروهظیاع رق وهیسورو

 | بلاغ هراکهسیسدرب یک وب و شمار هشیا عقاو لا قف بولپ روتک ه رادص

 یسناضر هلص 2 نکن كج هلی هداوح نوت نوت نسو درا هبسورو ردشلک
 هلم رتقو ښا توباوا بمان تل هنیرزوآ اد ا

 راعشو طاتحاو مزح "هدعاق همزال تعاتقاک و نکیشهتسوکزو یروص
 | هنتلفغ كنسودنکیونیخرومضعب نکل ردینبم هنس هعلاطمقل وا تورم

 | تنطلس ناب رتمو تلود ناکرا نانلو هدلوبناتساهسیا لاح هنره راررب و
 نوت یمودرا هیسورو شریک هلا تصرفدلب وب ندنراقدملوا نیماندودنک
 | توشر ندول هبسور مظعا ردص ندا ۹3 هن روص كح هل هنل وا احا نوش

 ناخدج اناطلس نکل یداراشعایعس هنلزع و د ید ر واض رد قره |

 بسانم یلزعنکیا ندهمزال نیطلت ر زوشفل وبهدازغ هلب وبیراتمضح
 هلوناتسا تیاهن لر دا هوالع رافال دک هرطاخ ولابخ هلکع ادرو دردلکد

 یکلوا هدهنیا همذلا"یرب ندرااتفاو هچرکآ وریدریدتا قثو لزع ندم |
 ندنغیدل وا شکا را هسلس د هیت ب راس ید یسودنک هدر ادص

 ردص نالکهرکص ندنا یدلوا رهاتظ یرس ( للا سنج نم ءازطا )

 اشا ىلع داماد تیاهد قر هل والزع یقمص قبص هلل فف وم مدس هل رامظعإ

 یمایاعر غاط هرق هرکص ندکدربو ماظن نسح هنلود بولکهترادص ماقم ||

 یدیشعاهب ووبیدآتهلبقوسرکسع هننرارزوا هلک | نایصع ||
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 rra شا تیت هنا "یدنکو ان . یی رهش غروب یا

 ر | كنت ا بویلشاب دغا لا جد ههل و شلناهوالع هناقلا جد قناونء

 ا ا ییا یزد دیار
 ۱ ۱ ok ا ع چیک

 | یتفیدل وارمضمیج دهدنتح هيلع تل ودیتینكنول هیسوروندن کیدنبازواتهرارب |
 | هلع تلود ندنفیدل وا هدکع | راطخایب ردب هب هیلعتل ودشاب ر وع موق رم

 ۱ نالوامرک ارادرسو مظعاردص نکعابرحنالعا هن رزواهسورجد

 . ایاراصبندنفرطیشاسبا بوروق یرپوک هس رزوا هنوط اشاب دم یس هطلاب
 أ نادغبهلا رومی رهن تورپ هحدقمیسودرا هیس ور هچ رکا هدکد ج هنتلایا

 | هنلاراشمر زوهد هسراهدکع آی رغ وط هنلحاس هن وط هل رانک ت ورب هدنغارپ وط

 | تکرح یرغوط هب وراقو هلب رانکت وړ هدفرطهت وا یدل وار هي ادیق ینا

 ]| هن دیک یل افات ت ویا فق وت د هدکد لکی ذاح هنر ود را یکیا تح و بودا
 هکغار ورم هفرطور یورب هرزوا قلا نس هقرا كنسودرا هيسورهدقدراو

 قوس هر کسع ۀ قرف ر هنشابدیک وژپه رز وا قل وا عنام هن روم هلک ا تردابم
 | یدنکو رول وا جاتح هلو کج اقرب یساشنایرب وکه سیا زمهلوا عنامرکآبودبا
 | رورم نوامهیودرا ندنغیدل وا ردق تعاسید ىلا هنلحم دیک یهاکودرا

 سیا هنسهلباقم هر ذدکدرب و ماظن 4 ودنک نوک اقرب س دهدلاح یکی دا

 ۱ هن وص نیر ودنک ل احردهسیا هبمالسارک اسع یداشغ وهدنعز رولبهلوا

 ]| لاحرد هلغلواشمرجاق ی هبرکسع قرف نالوا هدوشراق بوک یورپ قر هنآ
 | قرەنلوا رارمارکسع یلیخر رصسلا یلع واشنا رب رب وکن دلم چ وا دصک لوا
 راشمروس ردق هن رارزوا بودن مزهنم نوتنوت ییهبرکسع هفرفروک ذم
 . قردیقاب هفلزسوهواو بوعنوامهیودرا موملایلع یسادرفو یدیا
 - هدنراقدل وا قالمهنسودرا هیس ور هدرصعتقو بو ورولو تعاسیتلا

 هد رکدتبا موس هن رزوا نعش ود هلی زوتیراقایا نامه ب ویقاب ځد هغلن وغروپ

 | یتفجاببهن ها رغ وا هدنفرظنوکر هب الب یکیدتبا نیم هرکص نوکی تلا شب وپ
 | هدهسیاشمربو رارقهرارفقرهل وا مزهنم و بولغیرک اسع هس ور بوریشاش

 یتیدنلو ندنغیدلوا شلآ یناخ عرف یخدینیرخآ فرط بول وا وص قرط رب
 | روبحم هلص یاحر هدنلاح تب ولغم تیاف هلباناما بلط و شلاقروصحتهدرب

 و شلوا #

 حس
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 ردشقنک بودا تیص و هنفالخا یسهرادا كنالود یتدرو نوا

 رفنر ةداع ځد نس ودنک كردیا بیرت ددج ماظن كولب رب ادتاروفدمراچ |

 رواط ر هچمیسج غایب كردبادپ زیرو نمرکسع هن ون دن وکو شع وق هنج
 ندیاالبتسا هنس هعلق قازا هدنح رات زکسزو كب یتح بولوا شا ك رادت

 !تموکحروما هرادامهوزپ هلغفل و رار جدر وکذمروباطهدنسودر وا هيس ور
 هن رهشوتسوم نالوا یی یاب كرد اتمدخ یادا هدروکذم رواط هدیه و

 هکنوچو . یدیشعا لیصح یس هبنر قلیش ابکی نیکدهیجندا تدوع ||
 نوجناصالخندهبزج یراکداکهرب و هنراناخ عرف یلودهیس وروریپده وا |

 نالوادتعورندهدیدع نینس هدننب یرلتلودهلو هک و کندن وهلا هيلع تل ود

 ' یتیدلوا شا قوس هاج مع رف مدقا هنسرب كلردیادع تضرف یراهبراحم

 یس هعلق قا زا ب و لک لاغ هنسوب نکیشل وا ناشیر ومزونمقباس هج ورب یم ودرا
 ا هدک دنا هدهاشم تاذلاب ییس هدناف ها رک م ندنکیدتنا طیص

 هرکصتن دک دنا غالبا هک یکیا نوا هدنفرظ تق وزآ هلبا یجس هن ریت كن همطتنم

 قلزوقنا مم نوا كمن رکو ا عیانص تاذلاب و شیک هکنلف هلتفایقو یز لیدبت
 عیانصنالواهدنا بودیکیجد هب هردنولهرکص یدیا شل هل با هیموب و

 تدوع هنتکلعارخ وم و تربغ ه هسدنهمولع لیمکت و تقدرظن هلاحاهنالاعا و

 ماظن هنتل ود یک یکیدتسا هلبااغلا یتغاح وا مجاتسا ح ورشم هج ورپ هرکصن دکد تا

 رادم هلیکر ادتنافسو هلکساهدنلحاسقطلاب رحم الوا هدکدتا ترشابمهکمرب و

 یقیدل وا عم زود هدد بوشود هنلما قجایتلوب ترا نالوا ناماسو تورث

 هلو هفراع اد لود حوساتفولوا و ندنغیدل واهدنلا حج وسا هسیالحاوس

 هج وساردناقافتادقع هل رلتل ود هلو هق راع ا د ندنغیدنل وب هرز وا برح هل رلتل ود

 نالیئدشاب روی ماللسالانیب ونالوایلارقحب وسا نکل یدباشعابرحنالعا
 شعا هبلغ هنساعهح تاعفدلاب هلغل وا رداهب و رب دمتساغسول راقیصکیان وا

 هد ها شهروتک هنس هح رد كعا لیرت ندّلارف "یلادنص جد یوزب و

 نالوا را وح ه هيلع تل ودد ودح كهل تیاهن ك ر هیمر وتکر ونف هن دنک الصا ورب

 دخل واراتف رک هرسا دنقیلارقح وسا یتح بو دا هبلغ ها رو ح وسا ه دن راف رط

 | هدنمط اصلا هب هیلعتل .دنالوا نارادجاتنامالا فهک نکیا شلاققمررب
 قطلابرح هلکب اروهظ رال التخا هدنکل ام ح وسا نیکعش ود لیخ د هلبا را رف هردن

 | نالواهیس ور تلودتیابالاح بودا طبض وریپییراتکلم نالواهدنرانک

 فر



 o و
 1 ساعی انار رسوم ودنکن دنفر 1 قاس ترس کاو رد

 ابق طر و هد هبیا شغلی وش یرلع الاخ لدم هس رم ضعإ هدنزو هل

 " یکیدتا نایب و درسلراهاوخ ربخووکق ح ندنکیدتا لافغا یني راودنک
 1 2 هن : رایدنک م ۵ هلا نین ءوسر هل و بویههدا افصا ي هل وتعم تامدعم

 E رون تودارغواهبالب غ شاب كنب راتمت یلو هدمه و رایدتا
 ۱۶ نیت قدنلاح ءوس كرابدا طب رفتو ندنل ام تماخ و كلابقا طارفا ییهلجب
 i ۸3 نوسروب

 ِ  تفطلس رب رس نیشن عب رع یراترضح تلات ناخ دچا ناطلس هرکصتدنا

 . | نصرت یتموکح ناب وریهطت ندهناکب هرس لود ضایر تدمرب بولوا

 هيس ورهرکصندکدر و ماظتنا و توق ه هیلع تلود قرهشارغ وا هلا ریمل و

 هیسور هکر د هلهجو و یلیصفت یدلشاب هکلک هروهظ یتاعوقو ج وساو
 ۱ كضرا "هرک هذه لالا نکیا لکد تلود ر ییترهشو یوق امد یتلود

 | ترهشودوفهداب ورواو شلوا ثالام هنس هچراد رب ندنس هچراب زوقط

 . | یرلک دیدوزپ لد یوم كيظع لکیهوب بولوا هيج تیهرب شلو
 . | یس هرکسعو هیکلع تاماظن و دیلقت هن راتلود ابوروا هکخ رد راح

 ۱ ردیایصصتیفم وقهناکش تموکحلوب ربیهیسور تل ود هلبا دد

 ا کت اوج اتمام نت ید رکسع هرز وایلوصااب وروا

 لالتخا و هنتف ہرا رشه رانا قلا زاقلا را بول وا یناحوا مچ !زتسا یرکسع کسا

 نوت نوت یروک ذم غاحوا هل دنا نیرکته دیدح ماظن ندن رکدلک هدا

 هراهظا وزا رب |یتیربعصل اینامبولا هلا لالفتسا هج ورب یتموکح كر دنا احا واغلا

 یغیدل وا شعا تب قرهلواراز هروش یکلام هیسور هد هسا شما رادتا

 *ارادنهریخذ هرکسع یغنبدل وا هدکعا دی ر هکلب و هنلنکشت هسج تموکح

 لودلانب ولقتسم بیس كتراع عیمبوت دیس ندنعبدل وا دعتسم هنابصح و

 زاور هنلمایاصقا هگدالواه رګ هوقنالوا یلکرادم هتنکم وراهتشا بسک

 || قلوا كلام هرتکلع رادلوصح و تبنم داكا نقيتو كرد ییکح هيم هدا

 هرزوآ كم اكلرادندانقیکیا هب ودنکنوجا زا ور هنلامآح وا و هن دالب هلن وح ا

 ج وسا هلیض رغ كع | لاصیاهزک دهرقندفرطرب و هعطلابرګ ندفرطرب ییبد ودح

 یکعا تلاع عیس وت ندفره قزوهلواعمطز ودهدید هند ودح هيلع تل ود هلمتل ود

 E STAD یتزارب کا :اهمصل وب یسودنکو شع | ےعصت 1

 ه نوا #



 1 ۱ ا ۰
 aT را اا ا اصن دا 1

 ۱ یالنآ شم کرد هدا رغلب را

 ورد را هنس هجو و ندنرلکدنیا طسوت یراتل ود كنلظو هزنلکنا ارخوم نکلا
 رتکلعو باباه رخو تاتب رکسع قرهنلوا قوس رودرا هفرط ترد |

 | طس تدمر ررح هج وز بولک قلتوغ روا ید هیلع تلود هلغل وابارخ

 RS راشمردص ندنغددل وا حاتح هتحارساوتن وکلا

 ۱ کش( رعش ) هدنفرظ هربسب تدم هلنروص نسح ارظن هلاحو تقو بولوا

 | نبرد لابقا "یدان «لدب تموصخ زدشافص و ملص *لزا فطلب هکارادخ
 صا ها هعب را لود هصسادوم مریخ ملصلا هک تخادنا هلغلغ + رد هنهک
 نسح ها هناعکس ربا دن یل وده دنت ر ادض تنم هنس شن و یدل واماج هطاصم
 یدلوبهزات تایح تلود مسج بولوا قفوم هبهرادا

 یدنفا هللا ضيف مالسالا میش یلابقاو :تزهشو تضر كلا ا نکلا

 | یدلشابهکمروتک هع وق ورالاح بج وم ینیرطاخ ردکتكهلاراشم ب ويم هکح

 حازمانقرهیمهایطاک و ندنغیدل وا ریلدرب زورب روبغتیاغ هسیا هبلا راشه
 هدکدتااقعتسا ندنرادصیالا ودننسمتیاهن ب ويم راو هناو د تدمر وبول وا

 هدعاسم هدعاقت هلکبلط نکل مدونشوخ ندنس هب ودنک ندیهاشداب فرط

 رد نوامه طخ ود مدت

 هرکصندناو شل وب ماتخهدنوب یسهیب رتو ےلعت لوصاكناشاپ دم یلیرپوک
 0 ۱ ردشلوا ادب رلکلسمو هست هقشب نوحما یلیصحت تلود ةرادا نف |

 9 یرلتمضح مانا هاشداب هلغفل وب یراب رهش هجا وخ یدنفا هللا ضیف هکنوج
 *یدنفا .. یدنا شرو ماتلیمو یلکهجوته ودنکنوحا ادایهلعلقح ||"

 بتا یتناپوسنمو دال وا لابو كمرب ویس هيا ته هنلغ وا هسیا هيلا راشم
۳, ۲ CC IN E را حر O AEE 

 دالواو هب ودنکح یتلود مفانم عیجو یتموکحذ و فن وكء ردش ربا هی هيلع ۱ ۱

 همالعا یالعو ناشوا رداص ندالع فالسا یک كل صح هنعابا و ۱

 یا ید اواز ی دنت دست ویدا قو نايمه ریدشفاب ۱

 || ییاشاپنیسح هقشب ندنکج هیمهکچ هدنفورب قلخ هسیا یالاح ولو ||
 ۱ تماس زاناو دمو تلود نا رب دیک 1 ید ین ار وب هکمکچ لا ی ۳

 هذ ردا تساهن ندنکیدربو تییبس هج هعشبر هنس همر وج زو نوا

 بس هن ر وهظ هعیق هثداح ر لدلدیشبا و دل ر وکه د هيلع تل ود یکی م هعق و
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 a زحهرز وا هی داد

 1 1 .هلبانویامه یودرا دما ۵ منو ارابرهش هن هدرالوابول و

 ۱ و ]ی رعكن راترضح یا نایلس ناطلس نکل رايد روب تع زع هنناحدا رغلب

 ۱ میت دا رغلب جد هبلاراشم زادرس و تاج همانهش مخهدهنردا هلغلوا

 یدل وا تاق تاق یردک كقلخ هک ا تافوبولب روا هلانوشروق

 تاسف هننانرفو الکوو هکغا روهظ هردکملا وحا ضمب هن هرکصتدنا

 نمردکس ها ندب ريم لام یدنفا دجا یناح رادزفد یح یدلشاب دکم رکا

 شحردنجوک یب رقم ضعب ندنع دل وا تادرب رجب هنهادم و تذک راصا و

 را و ترول ویک یر ندا هر هلا لزق هایی وا
 مظعا ردص ندنغیدلوا تادر مارلمو دق هج هن زخ هىلا راشم یدنفا

 روضح هلغمامهلو ءراح نکشغا یعسییخ هنساه ااشاب یلعجاح نانلو

 دعاقن هلا میلست یوا ر هم و افعتسا ندنرادص سج بوطخ هدنوامش

 یدشکا رامتخا

Eینطصم ناطلسبود | ینافلاععاد و یرلترمضح یناث ناخ دج | ناطلس  
 نواب بکوم هنسییا هدقدلوا یناطاسرب رس سلاح یراترضح یناتناح

 ۱ ایت رزرو د تالا ویوتحه لبا مورا
 ول هبس ورهدنس هنس یګ ر وشمل وا رهظم هب هلماکت ی رغظم وهليلج تاح وتف ځد

 هيس ورقر هل واروم أم ناخ رانا هن برز وا هدکد تیا همصاحم نس علو قازا بولک

 زو كی که دنس هنس یصنکیا نکل: یدیاشقباناشب رپ ومزهنم یی رکسع
 لوم هسوولق قازا بوک ی رک الع هیسوز ید هدنس هب ره هنس ریس

 ندنراث [قافنوضرغنالواهدننب ودراناکرا وارز وهرکص هنسر و یدل وا
 یدلوبعوف وراسکنا و تع زههدنایمالسا بناحیچ دهدنسهب راح هک هرزواقا وا

 هدقدنل وا اطعا ترا دص رهم هباشاب نیسحهداز هج وع ند رايلي رپ وک هیلعءان

 هج هيلع تل ود تح ارتسا و تماقا تدمر هبا لمص رامتخا رظن هنالاح و هح رکا

 (لهسیارتسا حالص وےلص رکا ہک :ج لوا ضاح )هد هسرا شغل وا دع نسح رب دت

 ننس نوحا ماقتنا ذخا ندادعا هد هيلا هنس هبلاراشم ردص هعتساد ؤم

 مر دحرکا ثع زه هدهقاس هنسو شا واذ ا هدابز ندهشاس

 ندنغیدلوا ییاعیاض قوج كب د كنول هچګ هد هسبا شمل وا عقاو هدفرط

 زوتفو فعض ه ودنک هلیبسح یدادتما لر راز واجب هنسشب نوا و

 چ ندنکیدلک $
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۱۳ 
 یدناارادتا هکغاراث ذخا ندادعا هرکصادکدتاهب ونک ندیلخاد ||

 هلشارغ وا هاب راتل ود لدن و وهلو هچگ ورن دهد دع نینس ردق هتف ول وا مر رب ۱

 موج هب هیءهرلسا دودح هبادهع ضقنیدیتلود هیسور هنس لوا نکیشلک

 داکعاهلاوح وقوسینب رکسع رانأت هن رزواكنا هیلاراشمرب زوالوانیکعا |

 طیض یسهریاس تامه*و یراپوط هلطابو ناشی رب و مزهنم یرکسع هیسور
 "هوف یکیدتآ قوس هن رزوا لدنوو یدنلقنالات و ترافیسودرا قرهنلوا

 یسودنک یدلشاب هکلوکیزو كمالسا لهاقرهلوارفظم تده رکسع
 هلند وکر هشادالردبا تکرح هن رزوا هچ هاب ان وامه یودرا ځد
 انس هعلق هردنعس و كنءهرناس عا و عالق هحراوهدارغلب و كنس هعلق شین

 شاتر هدرز واهه وطو رفظ و زوفلئان هک كنسهعلق دارغلد هرکص و

 هدانا لوا جد یدادسا كنس هعلق ندو هلا نواه یاغ ود یتیدل وا

 رفظمو روصنم ید هب رکسع ةقرف یکیدننا قوس هنب رفرط لدراو سیم
 هنع نوکان وکرادکآ نالوا ضراع ۵ هیمالسا تلموربد راهنس هحن و هلغلوا

 یا ناخ ناعلس ناطلس هداشاو ۱ یدلوا نورد یافص لدبم لات

 ورندر هنس هو و راظنا "هلاحا هفارطا بوروت وا هدهن ردا یرلتضح

 صصخغ ع رج هن رزوا راسکناو مازهنا نالوا ضراع هنس هبلع تلود

 هلوبناتسا قرهلوا رورو نونم هللا هراس رابخاو نکیا هدکمتا رادکا و
 ارخومو شلوا تنطلسو توطس یارارب رس هلترسمو افص لاک بواک

 تدوع هلا نواه یودرا قرهلوا رفظ و روصنم جد هبلاراشم رادرس

 ید شاق لوا هيلا راشم ر زو یدا شاو لوصو هتداعسرد بودا ۱

 تاقوارا ما هلا تاکرح قیفوت هب هبعرشماکحا وه هبلدع لوصاهدل ویناتسا

 بودر اضتقا هلخادماکا رولوا هلیااضر نسح ارشو عی نکل یدتا

 فرص هراعساو خرت هدنسارا تیلوغش» هللا تلود روماتامظعم هو و

 هن ندنکیدا دیقن هلبا روما تایزج هلو بویم هلو تقو هکمیا راکفا
 ریسجروما ردقو هللاناهس یدیشلوا هاشن هننعط كنس كقلخ

 شراو هعوکر هدنفرط هنسر هد واک ن دنسهدهع كن هیظم تاحوتفو
 كاج مو هن همان ر زور هلو نالوا تبس هنماکشسا و مایق كنان ر نالوا

 ردقل رسفاصت لوس هن قل وا ضازءاو لخدزادناكنس ود رويقا هنخ ر

 شیقل وار هبعا ع هلاحا هلاقو لق هلوقمو هبلاراشمرب زو دسلا لاح 4 ره

1 



 که

 ترادص رهمهیاشاب یطصم هداز یلب رپوک هل رمریو رارق هنفیدلوا جاتح
 ضازتعا کو ود یمرونلوا لزع ریزو یتسوا رفس رایضعب یدنل وا اطعا

 ترورضر هلو نکلزافل وا لزع رزو هدنسانئا رفس عقا ولا قیدیاراشع |
 هلو طقف زاغ وهراج ید هقشب ندقمارا ریدت لهار هدک دنیا روهظ

 نانلوارکذو ردقوح هدرصعره زه راک شیارب ید ندنلاورغک شا
 ندنرالوپنادیم كنباعصا هيقس یازآو ین راکفا هلوقموب ید هعیجف عیاقو
 ردفو ههبش هدنغیدلوا هيج و جرات شلوا قفا

 تادرا ودیبزت یشان ند هیلام ةقاضم ادتب ا هدک دلک هب رادص ماقهبلاراشمرب زو

 یملاظمومد نالوا شفل وا ثادحا هج رامارلا و تاناما راس و هجر اکر کن وچ ا

 ه دیلدع لوصا هل ااغلا و عفر یعما رم و تاداع ېک یمایاده هب دیع ندارزوو

 د نر تادراوو هیلظ مد, بودبا ض ارعا ج داک و قلخ نکل یدتباٹبشت
 هعقارزوو هرکصت دقدنل وا عفر یخدرلنو نکر ولیکح هشاضمهدهرادا هلا

 یدنا رار د یدیعسهرص كن و یدعش كج هدا رب دن هن هدنص وصخ

 تورا یسهیقصح تادراو لراتل ودهرزوا یغیدلوا ندهلسروما هکوبلاح

 دیاوت تل ا اب ولواراش نالوا سۇم هنب رزوا یلاها ودعبت هی
 تعارزلیلقت ویتما قییضصت هلوقم وا ندنکیداکهلوا لصاح هلا تبع رناماس
 هن رح هت ره صعبهدنسادتن اردقن ره فیل اکتنالوا ج وم قف رح و تراح و

 یعح هلوا ٹر ومه دعب و كلمهدندم زا كەد هسیارونل وا نظ یکر رب و هداف هتل ود

 ندنکیدلیا ناصقن ثا ربا ځد هنتاد را و یکسا كن هن زخ یشان دنرورض و تره

 شعب یراهقیقدوبهلیتهج یغلسانش تمکح ویتناطف لاک هيلا راشم رب زوو
 هءدیاف كنه عدب نانلوب ندلسف رکی دید وش هدرما لوا ندنفیدلوا

 لوق كنامزنانیرهاظ هجرکآ هلا عفدیرلن و كرد اتغارفندنسه روص

 لوصا طعف تولوا شمزتسوک ناز یلیخر ه هنزختادرا و هد راح ورح

 هقشب ندقدلو تادراویاق شب ما كنو نددار اش تافرصتهرزوا هبلدع

 ۱ ناح ولدزا هکشارفسمزع هلیس ودنکر کسع هل هرز واقلوا یسهرم تلادع

 هب ودنک یماعدریخو هجوت نسح كنابلاع ٌةماعو رکشهاوخو بغار
 تاننتكرللهاان ماطر هدانناونکل یدلوا رفظوزوفُهیامرسلوس رپ

 صالخ ندنناسل كقلخ هن هبلاراشمرزو ندنغیدل وا شغل وا عطقیتانییعت و
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 ندنکیدلک هنلوا تدوع امزهنم بم هنشدنهلوا قفوم لمر | رادرسو ۱

 زکس نانسعط كب هلغلو نادیمابتشا اطرپ لرهشود لالتخا هنجما ودرا '

 نامرف ااا یسلوا نیشناتشم هدلیاموركنونامهیودرا هدنسهنس |

 هدام ناطلس ملخ لردبعا تعاطا هموقرم یابقشا نکیشغا زود لاک |

 هلا هلخادم هتلودروما بوک هلومناتسا هرکصندن راک دتا ت ردابم هنس هعیحق |

 یدلاق افحو اذا یرلکدع ا هبارقف ویلاها هقشبندکدتا حاعزا ینطلس ناکرا
 هدهسیا شعا ثبشت هن راهلازا و رهف هج رک ااشاب شوانسنالوا مظعاردصو ۱

 طقف رلیدا دیهش یهیلا راشم ردص دب وصاب یبیلاع باب لب را سع-
 ضعب هدنسانز هعقوو هکهلب وش . رابدلوا روهتم هلکعا روهظ هللاةریغ "

 فی سش هدنرلکدتا اهل یتسایشا كنم ربندافمش هد رقناتسازب یجدایهشا |

 نوسلکهنتلا قاس نالوا نالسم بوصآ لدنمرب هنج وا كه رص رب موق ره
 فی رش غاصس جد هدرافرط راسو بولوا مج هنشاب قلخ هلک ادن وید

 هدقدلوا عج هنوبامه یارس یلاها ماع بولوب ع ویش یممزاوآ شیثیچ

 تریغ رثا یسکیرب كقلخ قر هنل و نظ فب رمش احس یغاصنس كافر رش هکت وچ

 قرهلب راتیچ خد فی رشغاجسلاحرد ندنغیدلوا مولعم یعیدلوا هیهلا
 یدا شغلکن دنتح كنابقشا

 زا رول دک O خوار هبلعتلود

 ایقشا صعبیخدهدنناح یلوطانا یدلیاالیتسا هعالق و عاقب هو بولکر دق |
 هیلخاد تالالتخاو یدارشعا روشورشلاصرا ردقهلاترق كرداروهظ

 راتفرکهراهیلب ولرد هلغلوا هّشاضمراچ ود جد هن زخهدنسانا هیجراخ و

 تلوددودح ارګ وارب هلکش ادهع صقن ځد ولکدنوهداننا و هقشب ندقدنل وا

 موه یی ردب ول هچک ندفرطرب ویدیشا رادتا هکعا راسخلاصبا ه هيلع

 یدلیا رابتساید هن راید قالفا و هنر هعلق مالسالاحف ونیدووشینلردب |

 قایلقرپ هنب رب جاتند ول هچګ ور دبا عج رادودیح زارب هنشاب ځد ی رب ندایاعرو
 ندعباقوو تلود یالکو  یدتا ج ورخ هليساعد|یغللا رقه وانام وقر هیک
 تالاح ءوس و هدن راک دنیا تر وشم نمڪ ادقع بول وا تربح راج ود ن وتب ن وشب

 فازعا ینکو دیا یتسوریقع كنب راریدتو رکفو نکجهر و هج یاتف اهد

 هکعاروما ضیوفتهریلدربزو روبغور دمر حالع و هراجاکو ب كرد ارارقاو



ٍ 
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We: 

 یسدع)ققاابنانل وب هدنسار هر یا شمروتک ۱

 موقمملارنج عقاولا فو شءدرول وا حاتح هغلزو تاعفدلابیدل وا هجن رکو ا

 ا یاب ارزو وادم سجا یلماتیگاق دیدم تدمو شمچ

 ٍشلوا قفوم 4 هرادا نسح جد هدنن رادص تدم ردق كنت ید بول وا

 هدب رق *د وف ییحم بودا هرص اح ی هنایووبوجتآرفس هن رز وا دم | رخ رح ومو

 ندنعبدل واز راحقمراو وزب هد وجا رم د هق رانعثدقرهلواهدنلاول مچی ونه

 ترداپم هن هناب و هد هينا هنس هد ونل واریت وج ةىسيلاوح وەر وک ذم ةعلقادتا

 لوا هنسر لما كج هل هل وا هرکص هنسرب هيلا راشمردص نکیابسانم قفل وا

 9 هن رزوا هناب وب یرغوطندرغوطقرهلوابهاذ هنساد وس كمر وتکه ل وصح

 نالوا هدنناب و ندنغبدنل و شکا دعای رےلبخ ندیم السا دودح و شقیک

 رونفهرکاسع هلبروهظالغ و طصتهدودرا ندنفیدلوا ولتیلکكهسیارک اسع
 هدانناو و شلوا راچ ود هنامیاض قوچ كب هيلع تل ود ورام راتاو مزهنم ر هلک
 ندنعدلوا شمروک راررضقوچ كب یجدندنا هلکع ادهع صف ی ودهل

 | رلید ردتا لتق یهیلا راشم كرهدبا هتشر رس یساعصح یراصوصخ و

 قالت هدهینآانس یدیلوا تایحرب هیلاراشم رب زو رکآ یرلخروم كنقول وا
 لای دنشکس زابهشیساصخ قحنا لرد یدردا تاعیاض لزا دت و تافام
 هرباسوتلاقساهرکسعنامه نمهدنا لامآ دیص هلا زاورب هبالعا حوا در

 "ارویغریزور هلب وا نکل رایدردتنا لنق رهبد ردیلف وا لتق نوچما تربع
 | عفانمو هیناذ ضارغا دوخایو رایدتا رظاخرد ینکج هل هنوط ےک ینیرب
 ریدلیا تناها هدنزو تقادص با عدقت هتل ود خاصم یی را هیصحت

 ید اتش هل ویاهد لنت هل الا

 تاعفدلا ۳ نا و E ی یلارق ایسورپ ۳ اضتتا 9

 ۱۱ هتبلا هلغلز وب هعفد

 ردشل وا و دفاع

 ی هلهج و یساعدا ار اخر وم یدل وا شغل وااشا ید هب )اراشم راد

 تی رفظمرتاو بون روس رلهنس هصنراهب راج وب هرکصندنا ر ررقم
 یدتا روهظ رلقلانفلدلک هرطاخ ورلتع زهانف كن بویمهلب روک

 ام هکنوج

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 



ed 
 ردق هنس زکس ندنفیدم هلوب بم تقاذح تاذرب كحهدیاربدترب اکو و
 ىل 2 دنګ راتیتلا شعلا ك تب اهن 0 هرزوالاحو یتنطلسلئا وا

 روهج روما ضد وفت کا توروتک هترادص ماقم هلبا ما ر لراقتسا ییاشاب دم

 شلوایراس هلاعقورع هلبا تریغرتا و یتمهزشین كهیلاراشمرب زو هدکدشا |
 تلودتادراونالوا شل وا یراح ههداتعمریغ یراحوهلا زا هد رذا وم نالوا 5

 یدتاتعص لاک بسک ت لود ح ازم قرهنل واهداما هتسلص ایا رع هىلع

aneیر ات  

 نکیا ناوتان بب رف هیامعط یسهدنکبدلک هنرادص ماق هلا ا زو

 ناج ندیکی هتلود مسج هدنفرظ تقوزآ بولوا ناوج ییآرو یوقیمزع
 ۱ یتموکح هض و رها هناریلد تاک ح وهن ای حتی اد ندف رطرب هک هژبوش ردشم ر و

 نوبامه یودرا ج د ندفرطر وقر هشارغ وا هلا هیلح وريهطت ند هن اکس هريش

 قآ هاو هدهراس دودحوهدنراغاط لدرا نوجا ماقتاذخاندنمشد هک هلا

 تدمهنس شب قرهشالوط هدنرافرط دیفسرع زاغو نوعا قجاینلوب زکد

 ® كلب و ەد هم لع تلود قطا بور و تعص لاکهتلود جا نههدننرادص

 كترازو هماسنفمش هلغلوا قفوم هراتمدخ یکدم هدا لرب زور هدنفور

 ردشل وا ىسەخاف

 كن رد هچرکا یدوبولوا منم رپ ردصاشاب دجا لضاف 2 هدنناف و

 هن راقاعیناکرحرب ره و هارب یربدت وکار هد هسا باشو جک تی تا و

 رودبوداربتمدخ كوي كب ه هبلعتلودهدنن رادص هنسشبنواو بولوا ۱

 ضرب یکدب رکه کلب و شفلقهداءا هبنستوطس راد تعسونال واهدناعلس ۱

 یطخت هرشط جد ندهراد لوا قرهنلوار ست و جن ادد عاقب و عالق | -
 اک کد سه ترازو همان هلسلس جد هیلاراشم هلغلوا شفلوا | |

 ردشکا قامصا

 مهاربا داماد ندنناف و كناشابدجا لصاف هعداس ؛هلاعم ۴

 هم ردهدنناب هفلتم لاوحانالک هروهظ هک هنن روداشاب

 هب هيج راځ لئاوغ و هملخ ادلغاشم قوح كن هج رک !هیلع تلود هد رودو

 رادم یهدشاسرودو یتقاسزکمم هن هلتروص نسحهدهسبا شلواراچ ود
 مظعا ردص هرکصنداشایدجا لضافهداز یلیرب وک که لب وشردشل و نقال
 ندنسهی رت ةناخمیلعت كناشان دمع یلیروک اشاب یطصم هرق لوتقم نالوا



 و ۲ ار لاا ادت رز هل ناف 0

 ۱ .هعق وام ناطلس مک, قرەلو دادا هل وک ندنوکو دادتما هبلالتخا

 .تیامدقمبیترت .هدنعح تلود روما مظت بودا حاتا یویاه هتد احر

 1 رادو ید راولتلود کچ هلی هدا ت رشابم هب هن اهکح رادو تب ورو ك

 یرلم هلو نس هراحهد وقیج ندنګا هر رادو ندنراقدنلوب هدنګا لالتخا

 ا نالوایهاشمسع هداننالواو شیک هرزوا لاونمو هدندتدم نیغلوا لا

 | | دودج ربا تصرف داحا یو ید ینا سابع هاش نده وفص ناهاش
 یدآ شکا البتسا هلی هدادغب تحب ودنا یدعت هن هساقاخ

 .یوزاب توق كنم راترضح عبار دارم ناطلس مفادمیب نارتبخاصارخّوم
 فاشکنانب رقلاحعوسٌهج دو هلا یراینام رهف ةبعطق تع زعو ینارتبحاص

 .هرکصدکدت | رارق هدنسیلصا زکر م تلود "هرادا هد ولوا لالحاو

 ځی دادغب رارکت بودیک هلبا نو امهیودرا یرلترمضح هبلاراشمراب رهش
 ردشعا راتذخا ندمعک هلا

 1 هدازندیکل وا تلود جانم كرد اتد وعو e تلعو هنارخ ؤم نکل

 راطقا زادنا نینطكنب راترضح هیلاراشمراب رهش هکنوج یدیشمرا و هلالتخا

e٤ خاص هقر هتفر هرکصندنتافو یس هبلغو رهق یادصو تیص نالوا  
 | لئامو هجوم هداسفهو رکییدلب یسا لام ت هلو ا لئاز ندناشکس

 ۲ | دیو یدیشلوا لوصم هلاحر انف ندیکلوا هیلع تلود ندنرتدلوا |

 || رولیشلاچ هکر دش تامه هرک اسع نالوا رومآم هنهف دب رک ندفرطرب
 1 بوم هلقحهزک د قا ندنفیدل وا شا هرصاحت یزاغو ییسامن ود نعد نکل

 عفد جد ندفرطرب ورولیشارغوا هلبا دادما هد رک قرهلیشالوط ندفارطا

 . دایقناهدبرکسع هکوبلاحو رولپراقبجراودرافرطفرطنوما ادعادنزک
 تربحو رک رظن هت الاحو نامه ندنفیدلوا تیافک هدهن زخو تعاطاو

 یلالع اكن هبلخادتاماظن و ییالتخا رک اسعارب ز _یدبا رولیقاب هلبا

 داسفمد هتلمقورع و شهر دشک دیس هه * یراتل ودتادرا و هلبسح

 یدیشلوالالتخا نیهرابارسستم وکحجا نمندنعیدل وا شعتراق

 هدنګا نارحګ لاحر هلب و ن یکیهدنشاب ید یراترضح عبار ناخد ناطلس

 صحت نل ام تماخو ثالاحو هدلاح یراقدلوا تنطلسرب رس نیشن عبره

 ۱۳۱۳۰ Cee ۱ ضب هد هسا شا



¥ ۲۳ #۴ 
 رزوس كحهریدتا راهظا ینسهوروم تعاهثكمانارا رهش و كج ةر و || |||
 تایراخبوراوهترزواادعایودرانوامهیک و مدال ارک اعا غ ا

 شلعاط دیمالسارک اسع قرهلوا بلاغ ادعا هرکصفدنع وق و هد دش ةلاوتم

 یرایضعب یتحو شلیاب هبامغب یب رارداچ نویامه یودرا یرارکسع هچم و ||
 توروطهدنوامهباکر ناطلع هجاوخ هن نکی اش راص هن واه و با |

 زک یک( اع بطق ید هیلاراشم راپ رهشو ردا بیغرت هتابو ربط
 یراهلوم ىح ٌاو ینالغواتآهدلاحو یدبا رولوا مدق تباث هدرارقتسا

 طلاب هیادعا رکاسع نالوا لوفشم هاش زهلک هر یا رداچو
 ندودرا ینارکامغب لواو هکمنا برضه لبا تالا نکن رللایاثمادو ولو

 دیمالسا رکاسع ندیشیا یتسادص یدلزو نشده الشاب هکمروس همشط

 نعشد نوکل وا هلب راثیا موجه هبادعا بونود وریک نکیشلوا ناشي رپجد
 یدا شل ریق یرارکسع ولتسک كبو شلزو نوت نوت یسودرا
 یسهعطاق تاش وشت رثأت و هعقا و ربادت كرلد هجا وخ هي هرلح تیرفظم و

 ردشم ردت ادیف هنسهرص رلمرکآ رادرسیمان هلا راشم هجا وخ ندنغیدل وا بیس

 ردص هدنراخ رات زوقطو زکسكي قرهلوا دتم ه راحو جد یراهرکصو ||
 یه ایر بادن ەر وکه رصع جا نمكناشابمهاربانال وا مرکآرادرسو مظعا | :

 هدنس هظفاحهرنق ارخۇم ویس هبلغ و تیرفظمنال وا عقا و هدن راهب راحت هم و 0

a 
r و 

 جرد هب رغ بینر ح ردهدلابتحا هناخ ازحا كناشاب نسح ی اب رت نانلو

 ردشلوا نب رفآو قیدصت نب رق یس هی هی رحلیحیکیدتنآ |
 یلوطانا نکیا لوغشم هلراهاغوب هدنرافرط یلیا مور هیلع تلود نکل
 یرافرطلوا ردنا روهظ رایلالج ندنغیدمهلبقاب هلیع ال هنلاوحا كنب رافرط

 قرهیمهنلا یکوا تالالتخا لیسو و یدیاراشعا لالخا و البتسا نوتب نوش
 لوا ناخ دجا ناطلس ارخّوم تونل وا لاغتشا هلبا لاحو تفو قوجر

 هت رادص هلا لالقتسا ییاشاب دا م ی وبقه دن رات شب نوا كب یرات مضح

 بودیا ریهطت یتلود ضایر هلته باتو بآ هيلا راشم ردص هدکدروتک
 بولوایسن دوعیاهتنمیراترضح هرلاراشراکدن وادخ ردشمرب وماظتنا

 ردشع | بشن هلن ارواب راردا رب تنطلس رک ههرکصا دنا
 | ملکلاذفا كنب رقم ءوسو یسلو زو كناب وکدمآشوخ و كنالهاان ارخوم

 ۱ لاثتما هن ما ( اهلها ىلا تادامالا اودّوننا ) لصاطاو هلیسح یسلوا



 ا 1 ا لاح ۳ ترا زا كناشاب نوا وا هرادآ |

 یا یدبا یراح هرزو | لاونمو
 أ اونا هلن هدهسلا شل هعوف و تاعناص زار هجدودح اضعب هجرک او

 عالفضعب یک دم رک و قرهنل وا :
 تالاع ویمص اد دم عاش و

 ۱ ۳ قرهثلق هس ور

 اردا عیاض 0 هر ادنا ۷ : رفت نکن وا تافأام قالت اسرق

 | | تفاطلورامەبا جک هکنوچو شلوب ینجک زکر بتل ود درادا راک
 هنکیدکهلوا را 7 راخ هلبا را رک

بسک تلود 29 هدیاعلسرود ءان
 شا 

 ادي ځد هدر تادادعتسا ضعب رار هلتماسج و تنکم بابسا یعیدلوا

 قرهیمیچ هلعفهدرصع یعیدلوا ادب هسا هل ودتادادعتسا بول واشعا

 ,تاجنا هدر ود و ندنکندلک هل وا هدهاشم هد رار ضاع یکه رکص یس هیلعف راثآ

 .هبلخاد تالالتخا شضهب هرزوا قلوا ندنعات كف دادمتشا هَشاس

 هلی هنایکح ریبادن هن هدهسیا شک روتفو فوض هتل ود و روهظ

 ا شک هروهظ هلبلج تاحوتف ضعب رپ رود و
 1 ۱ باهات فرد راه راح هح هلت وم مدع كلرامرکا رادرسارخّوم

 | تلود ناهاوخ رخ ضعب ندنفیدلوا شلواعقاو تعزه ران آ هبنرمضمب
  یزاغ ناخناعلسناطلس یرادحا دج ین راترضح ٹلا ناخد ناطلس

 2 | قب وشتو قوس هفمروپ تباهمراهظا هب هب راح لح سفنلاب یک ی رات مضح

 || سفلاب هلبا فیدررفظیودرا ید یراترضح هیلاراشم راکدن وادخهدکدتیا
 . | رتو ق یسهملف یرکا هدنرفدروپ فی رشت هنناج یا مور
 هداما دن یناعلسر ودتیاهمو شلنارفج دیس 4 راح م وعرب هرکصتدقدلروب

 هصب و تسد اض تعب رش مأوت رفظ ا هک لب وش ید شلدا

 ا نالوا یروطارعا ابنالاهش رزوا یسهمهاوكباتسکش نوت نوت یالسا
 تشدو زلک هاسحرداقافتادن وب دقع یرلتلود اب وروا هلا یراساح هچګ

 یرغ وط هب هبلعتلود دودح ی ود زا وبر بک هندرک اسع زلآرلا رڪ و

 هن وامه یودرا هدبرک | یربخ یراکدلکه لګ بی رق هی رک | بودا قوس
 هد ورک ن وامه یک ومد وخاب كغ اه راڅ لرب ونل واهرواشمهدک درب وتشهد

 شغل وا الا ههفس یارآ یک ك مکر کسع رس هلبا نوبامه یودرا هدب ولاق

 تریغ و قوش یرابلا هجر هیلعیدنفا نیدلادعسیراب رهش هجا وخهد هسیا

 ام كجەرو #



 رک ۲۱
 تداعسرادمدن زودنکیطرشو ید هنوف لاف اونا یلاع ۱

 ور اب سا ینایلس را فا رخ وب لب ایاده ۳ ۳

 قرهنل وا بصنابردناد ویقهدکد لک ب ونل وا توعد و بلج هلوساتسانعلوا ۱

 هلرغ ویجس*تسدرت ید هبلاراشه و شلرب و لالقتسا هنود دغو و ۲
 هاب وروالودنوت لرد |لاک !لحاس دسر نس ه رګ ٥ وق كن هيلع تل ود |

 هلب یرامدقم هرع لود قح یدا شلوا تشهدو فوخ زادنا هلولو |

 ه وا هل راکر واندنسلوا اشاب نادوبقارخوم نکیازجاع ندنلاكهبلاراشم

 اردا سراغ ۈدردقەرا زوشابودیاقاتنا هد یهو ۱
 هليا یک هراب یمرکی زو د هبلا راشم ندنرکدتا تکرح هرفرط ور |

 اع ودییا هدنراوصهزور و شلوا تغزع یاشکنایداب بوشحندنداعس رد

 ی د یب هنم وع راحت و هرکصن دکد لکه ع وق و هد دش تاب راحم لرهروک یتیرب رب

 شلاق هنساع ود هبلعتلود نوت: نوت لالقتساو ذوفتهددیفسرک قرهنازف |

 رایدلسهراتروق ینب هراودنک جدا وروالودهلببسقافتا وب طقف ىدا |

 نمط راس نالوا توطس تالس م ظالم راک دنفول وا ند هیلع تل ودتیادب هتشا

 نیظع NE حات هناکیرهوک هک اقح یربره كن هنافع ۱

 ردشمالک نیزک نیطالس هل وب بقاعتیتیربر هدنل ودر بول وا تفالخ و
 ةنيفس هلغلوا هدز اضف قباس لاونمر یرلتمضح ناخ دزاب مردلیطقف |

 كن رترمضح یناث ناخ د زاب و تماقاو فوفو زادنارکنل تدمر تلود

 نو س نامز رب هدننب رز تکرح یکیا ید یرصح تلدعم رصد

 یدیشلوا تنیکسو

 دجا لضاف ندیناعلسرودكن هيلع تلود هسداس لات

 ۷۶ ردهدنابیمهعسج تاعوقو نالواردق هتنافو كناشاب

 هلکعا تماسح و تعسو بسک ح ورشم هجورب هدام رود هلعتلود |

 نیناوفولوصا یظنتهروک هننژک ككروما و خاصمو هنتعسو كروغلوذودح
 قر E امر صوصخ ره وقرهنل وانیرومآمو الکو نییعتو
 توق رک تلود بایسا هدقدلوا تماقاو عارف داسا ل. تل ةنيفس

 هرزواهرنادینبدلوا شغا لیکشت تقولوا هحاظتنا نسحلرکو هکعس وو



 ۲ ۲ دابعروماعاصمبیترت و هب وسن لبه اسمزاول ےھت وه رکسع و هیکلمنینا وق
 [أ ةفاكنالوا شلک ه هب رق وق هدنامز كنب رد لصاطاو بولوا هدکعا
 | هداب ز لا كنهللع تاود یناشن نساح ناوا بوروتک هلعف یتاصوصخ

 | | یال رکهولج تقولوا قرهلوا ینامز ىلتعسوو تحفو یلتمع و توق
 اإ  سهلواروطسوفر اصرذب شیامنک ویسج تاعوقونال وا روهظ
 || شنا بتر یرلترضح ناخن رواناطلسادتبا یرکسعنالبند یر و
 | ربا قوت ودیک ًاتیراترمضح ناخ ناعس ناطلس هبلا راشم ینتاماظنهد هسدا
 1 لفاغند رح تعنص یسهداس كنار اصن لودنالو هدنفارطا كنهماعتل ود

 | | ندا تاواسم یامدا هلا نارادمح هسیایسیراوسورکسع یتنیرد ماطر
 نالوا طعم هر وکه نف ول واو مظتتمهلهج ووب نکیارکشل بکر م ندنعابنا اما
 ۱ یراوس هتخب ندقدل وا كلام هب هفظ ومرکاسع هاب ولتیلکندن رکسع یورک

 | | تلودتوطس تیص هلتهجوب وشلنا مظنت یچ دهاپس كيناسکسزوپ قرهلوا
 ۳ یدا شلوا مبو تشهدراج ود مملاقا وقافا هفاک ند هيلع

 ز یجدیاهد هساشعا كرادن اغن ود هبلع تلود ر کا دک 4 یلیامورو 1 ی
 ۱ ۱ ریرد دترضح لارا اثرا ندباهیرکتلود یهیلعتلود هللا لکا | ۰

 1 بلاق دن رلاغ ود اوروا لود فا یماغود هلع تلود هدنامز كنا ِ

 اب وروا لود هلناعفد ساب نیدلاربخنالواابرد نادوبف تفولواو قلافو

 | || تاذر شمرو تشهد هدیفس رګ لحاوس ابارسو شعا هبلغ هن ربا ود

 || یسهمدقمومدقمكنە رع تراما مان هلسلسهک اقح بول وا تافص هتسجخ
 | بوداقلتاصروق هدنلاح تیاد هبلاراشمیاشاب هکنوچ یدباقبال هکغید
 | هدناحاو ردا نئافس دی زت هلمانغ لام یغیدلا ندفیدلوا یرقمربهدهرق
 هل ر وص وب یدبا ردیک بولک هنب رل هطازکد قآورکچ هناي سنوت ینیراهنیفس
 یدلشاب هکغیا هلباقم هننرلاغن وداب وروا لود ككردبا نیافس دییزت
 هلبساغت ود هيلا راشم ندنغیدنلو شریک هنلا كنرف تقولوا برع ریازجو
 | مو لیمکت ینمزاولو مدرن وریمت نس هعلقهدک دنیا محف یریازج بوراو
 | نی راشاپولشاب یسیلاهاهدهسیا شقنا ےلستو اطعا هنسیلاها هرکصندکدتیا
 هنن زاودنک كهبلاراشم هلا ماهفا یییراغج هيم هل وار داق هب هدلب طبر و طبض

 ا تهحیراهکس و هبطخ ید ملا امید رک دا مرسی سلوا سائرو ربا

 | لوق هلطرش قلوا هنمان ناعلسناطلس نالوا هیمالسا تموکحتدحو

 1 هد

9 
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 لاب ویناربارایدو ناشی رپ و مزهنمییععسا هاشتورا وهل انوبامهیودرا | 8

 ندا نر تفولار ناتو لا یاسر جوک |
 هلب و ځد لیععسا هاش یفجیاو شغا :ناونع "والع خدنطق ءاش نالوا |
 كنهلغتم ديمالسا .تموکحر کید هدنزاوجت تندم یا 4 ۲
 ۰ هلرهذم فالتخا نکعآنقنو درد هوز وا ی یاضتقن فج دم هاا | ۱ 1

 هعاساو ا یی هعبش بهدم هدناربا رابد تولوا وح هراح هنتموکح ماود | 1

 یدیا شیک بوغارب یمظع ةقرفترپهدشب |
 ندنغیدنل و یرادفرط لیعاعسا اس یعاب هک ارح تل ود هدهروک ذم دعفو

 ناطلس تقولوا قحجلوا ررقم نواه تکرح جد هن رزوا هروکذتلود |"
 هنن رکفالبتسا همور راد یکلیعاعماهاشید یروغ ناطلس نالوا رصما |

 یلوبناتسا بوبعا تعانق هنماهوا رادکمایکر وکذ اشیا یار |
 مزال هنسدرصاح و قیضت ثلویاتسا و ترج هنماخ یادوس قالا جد |

 هاکر اب رفظ نارقبحاص نکیا شا تردابم هاب هنکر ادت تام« و هنب زخنالک
 هدنسیلاوج بلح هلا نواه ی ودرا یراترضح هاش ملسناطلم زواب

 یروغناطلسهرکصندنعوف و هددشتاب رات بویلوش راق سو درا هسکارح 0

 هد. رات (برعلاثالامجاف ( یه زاج راطقاوه رصم رابدهدعب و یماشو

 "هوالع یباقلا هیمالسا تفالخ و ینناونع نیشمثلا نيمرخا مداح هلا 2
 ید وب هنس تاکرتم نالوا تفالخ راعشو یدلیق تلود ةبلاع باقلا |
 ۳ یدزوتک هوبات نالوا هالا تن
 تفالغ و تنطلس ریرسیاشم تباهم ردق هنسزکس بول وا ریصقیرع نکل
 توداتوطسلویشناكنانسلاماب یونجوقرش هدنارقادعسنامزیتیدل وا

 یغیدلوا شرو بلترت و روصت هلکتاتافونکیشلک هبرغولامش تبونزونه |
 هب رم و هب "دوفینیدل وا دعتسم كن هيلع تلودو هب رکسع و هیکلم تاماظن

 قرت هدنلتطلس تدم هم قو نیراتیطحب هلا زا نا رک ا ۱

 میظنن هاک و دالب و تالاع 2 ردیک سفللاب و كردیا قوس راودرا 4 رغو ۱

 ۱ بلح لرد بیقعلهرکصفدقدل وا لویطناكيانسلاماب هیصمرکاسع ول وتقم

 | ناهلس ناطلسیتوناف نالوا یهاشداپ رب رس شع قنور هرکص ن دنا ||
 ..یدنلوا لاصیاو غالبا هنلاک دحو لاکا هدنراتتطاس نامز كن راترضح | "
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 یدلاقیرب و ملاسندنناودع *یدایا *هلاطا كرانا یراید مور هرکصندنا

 یی هبلع تل ود نابن ندیکیبولوا هینامعتنطلسرب سم سلاح یزاغناخدمم

 تولوآیاجک تخ سلاحیرلترمضح یناثدا رم ناطلس یلغوا هرکصن دک د تیک

 ندكلاوال ردیاادالب و كلام هجن: اددح هدیلیامور كرکو هدبلوطانا رک

 هدکغعاتماسح و تعس و بسک 4 وک ندنوک هدهسیاش |عیسوت لود هدانز

 هحردو یتیحالصو موزا هغلوازک رم هب هاشم هټنس تنطلس "راد نالوا

 ةطر رخ ةن هطقن و هلغماه وا حز ونه یعقوم هننیطنطسف ندا تتبس یا
 ۱ ید اقهدلابخ

 یراتمضح یزاغ ناخدمحم ناطلس اف یزاغلا و حا وبا یلغوا هرکصندنا

 د ردا تنطلس تح یاب یی هینیطتطسق هلا لب هاصقا دسعقمو

 راد هيف دالب وتلا هن هقشب ندک دا عض وهن رارقتسا زکر ی هیلع

 یداشلو توقورارقتسا لاک هما لاک ایتتنطاس تهج هیلعتلودو
 ضعب ید هدنراتنطلس نامز كن راترمضح یناث ناخ دب زاب ناطلس هرکص

 شخقنور هب هیلع تلود كلرهربدشل رب یتفالخ و تنطلس ةدقدلوا ینامرهف
 ردشلوا تدحو تهج هب هیمالسا تلمو نهضع

 هفلهاش یکلطش یخ اشم هب وفص *هلسلسداننا ل وا بودیاتءوکح رایکب زوا و
 ۱ ریثکت هن وک ن دن وکی عانا ون اد مهدنن روصداشرا و تش هلت ك غالیو :

 تهذ:بولوا یهاش ناربانکیاهدازعشرب یوفص لیعاعسا هاش تاهنلردبا

 ریو طیص قرش رابد ورثکت قلیعج هلیس هیع اد نالعا ی هعيش

 یکشا طیضهدب ولکر دقهرادکسا هه ز قز هت وط ینیروط رو هرکصت دک دا
 یتغیدل وا شعث رارق بول وب نح ۶ زکر م هیلع تلودرادمهکو بلاح و شهروق
 شمامهدیاروصت ورد ینغیدنل وب هدنتقوكنارقحاص ر یکم لس ناطلاسز وای و
 1 EE هيلا راشم نار هیحاص ا تقو دیه فتا ندنغددل وا

 یودرا 9

 .بودا ناسا بسک هکعد قماشع یعکلا هلکغا دیهعو شيفات

 لصا و هنس هح ردك وللا كلم ونمط اس ناطاس مان بودا عیس وت یتل ود
 9 شلوا

 | رولنوف یاو رولنویق هرقو یدالواروعتهدناربا تدمرب هرکصتدروعرما

 i بر اوس رانا تاجٍاهم هعقوو قحا یدلوارخأتم ځد

 :ناطلسیلجم رکصز دک دنارورمتّرف نامزردق هنسر نوارو نم لاوتمر و

 | رب مس یامن تباهم یراتمضحناخ اس ؛ناطلسز وابهرکصت دقدنل وا حق راز

 سم

E: E2  
 تا



 ۸ ۳ ۳3 رسا جت نا نوت

 ID TI EO یاب اس ها اد ی نا ات اه 7۹

 چرب سعدی مچ

e 
Tee 1هدناقر و رب ریه هطقترب كض را ها حقو  

 ندهطراباب و نویلیات بول وا عبط رها یه ویو تنور نانلو ۱ ۳

 مزالقلوا لوبناتسا یک یا هسل وا تموکحر ضرا هرکرکا هکزدلوقم | ۳

 هدیه" زت رم هبلع تل ودهدقدنل واح هی .ططسق هيلع ءان . شعاردیدرولک | ا

 هبلغ هب هراسلود و لاصدا هلاک هحرد ییلنطلس تهوجح هلا ر ارقتساو کک ۱

 یردقوتوقوب هجنمکح هیلعتلود یدریفلوا متفرک اویدلیا لا | یتبابسا (

 تقدیاجیرلعالطاو فوق و هی هقیفدوب كن هناشعنیطالس یدنمهدیابسک |
 ثیدح( شیطاتلذ شیلا عنلو اهربما ربءالا مالو ةبنيطنط قلا نفت )و |

 یدلو قتدحو تهج هنالرهنلهزات هبمالسا تلمو یدل وا

 رود ندش ادب كنهلع  تلود هسماخ ؛هلاقم ۳

 هک ردهدنناب یسهفلتخم لاوحا نالوا ردق + ینایلس

 O ES 2 جت لیصا لصا

 هن راناقاخ یص ماچ صع كنم رترضح ناخ نا ناطلس ||

 ردشعا تماسجو توق بسک بویلورابا هن وک ندنوک هيلع

 بودا سیس ات هيلع تلود یراترضح یزاغ ناخ ناغع هک هل وش
 هدندناح یلوطانا تلذک ی د یراترضح ناخ ناخ روا یلغوا هرکصندک دنیک

 یی رفرط یلوسلک اشاپ نایلس هدازهش یلغوا هقشب ندکدنا عف تلاع هصن
 یدشاكلاسم عیسوت بوچآیتاوب یلیا مور هلکمتا مفید
 ییرقوج كل وطانا یرلتمضح ناخدا ممراکدن وادخ یزاغ یلغوا هدعب

 ٍ a یک هنسوو ی E هن ردا نالوا هدنفرطیلیا مورو

 تک ییدادعتسا هل طنط ہیڈ من ردبا هبلعتلود تالاع 2 یمص یر

 قیدودحیلوطانا یرلترضح ناخ د زاب مر دلس ناطلسیبغ وا ا

 2 هعشب ندکدتا لاصبا ردق هن رافرط نوسماص تاقوت سا ویس هینوق

 نکیشع روتک ه هب رق "هوقبودباثبشت ید هنلاصعتسا كنلما هبلیطنطسق ١
 لماو عبطلاب ورهاظ تزتفنامز ردف هنسرب نوا هاکشاروهظیسهعق ورو



 را
 دنتسوکح تدم دنس یاب نهار Te ا

 رها لارا هلکل ا رو ها رک ار

 یدشا مت ؟ینیرلفرط هس و ر تح وی رار قوجندنکلاع یهدشناح یلوطانا
 : ماو دلا یدا ناش هلبضاقنا كن هبف و به لود هدهد و

 یدتیکب ودا مات ی هلع

 1 ۱ لوطا كر لردنک ةن رثاكنایخ دیماظعدال وا هرکصندلا |

 | نکل رایدلپا تنطاس و تلود رادم عیسوت هلت رهظم هناحوتف هچحن هدنر فر ط
 : e ٠ نکو نا زکں هک وسو ۳

 مف رها یاصقا دا نطفتو ناعذا ا نک ودنا

 ید هیلبطنطسق

 1 فعض ةن ۱ رفع ردا روهط یساغوغ بهذم هدنن راهور تقولواو

 : | ندنادامو مس ارم یروص هلبا تاراد یروقر یراتلودو شک روتفو
 | هقر هثری A یدال ترا
 | هدانا یراقدل وا تربحراچ ود هلتقاع ةشیدنارامور هج شل رب هنن راصح یل: ام ور

 1 اغوغ هلیساوعد رخأتو مدقتاعسر هد هيظعتیعج ر یرلکدنا هد هیفوصایا
 | تلود هيلع ءان رد ورم یراقدروا هیلادنص هت راشاب كن رار رلردا

 | ناب هدریز نکل  یدیا ریذپ ناکما هوا اهد ریض و عنفءروک هب هیلع
 1 "هدقعراج ود لما ةتشر وب یالوطند هض رام بابماضعب هلهج و یغج هنلوا

 ٌ تمه نخان نام ا ناخ د ناطاس هلاراشم ار وب ىرەلزا رخ ات

 یدل وا ری لالحا هر راسعنم دنلب

 | هتسخ حتت كنب ر هیطققالخا نسح هاب اداحناوقافتا یلاح تداعس كلم رب
 ۱ كنالوطانا راولنافع هکردنهرمو تبثم ځد هلا هلئسمو یقددلوا یلاف

 ا ل و دج هلام هوقلزکر مور ب ولو ا هایلفههذرشرب هدنسهشوک رب

 | نالوا رشتنمهاب وروا هرکصندفیتح ا لا قاردا هج هل ود

 | داسفوقافنوضرغهنراچ انکل یدیاراشتا تام ولعمرىشنەدرلاروارامور
 : لر هم هدبا ص الخ یني راودنکی را هیلع و هیلام تردق ندنغیدل وا شمریکق الخا
 | هلیقالخا نسح و قافتاو دانا قجنابول وا لیلق لقاندنرودنک هلتهج ره
 رلیدل وا وکو تولغم فتم ولناعع نالوافصتم

 رونی ل



#۲ 
 یدیاراویدادعتماو تیلبق قلواداتساتدح وی وا |

 ۱ تاد واوا ماما نیت تمبر یو ودو هکنوح و

 | عیسوت و كلاعو دالبخق ادد کلب بول وا تلودرب شاو ت 1 1

 لیکشتو بیکرتو شا رو ماقم نییعت هب ودنک ردا لاهو رادم
 یراراعش ور وط و بک مع ند هدن دع هنسلا یراناسل جد ییلم و لناعح یکیدتا 1

 هدیدج "هلیلج تیعجرب بختم ندنراوطاو بادآ نساحا كنهعونتم للم
 دمالسالها ردنا ددحن هیمالسا تلم هلب روهظ كنل ود و ندنفیدل وا شا وا

 تلودویدلواشلواروضح و لوح لدبمروتف و فعضنالواشلوا ضراع

 ید هدناسکحر راد ورن رلتقو عدق یماظع دادجا كن هساعع يلع

 یغیدل وا ناشیذنادناخ ر بیسح و لبصا تباغ قحا قرهلوا ناطلس وناح

 هعوقوهدناتسکرت ارخوم نکل ردناب و تبث فاع رو ز هد راوتبتک

 هلس هلق هاش ناعسنالوآ یراالعا دج هلبیسح هدا تالالتخا نالک

 تلحر 4 یوطانایزاغلرغطرایلغوا د ه کاو ا هم ور رايد

 یزاغ یلغوا هدننافو یدشغعا تماقا مایخ بصن هدلح مان توک ا

 | هب ودنک ندنفرط هبقوچلس تلود «دقدلوا یک هلسبق یراتمضح قحاق

 یدباشلرب وا لالقتسا و لعو لبطارخؤم یتحو شف وا مازحا هدایز

 4 منم ره فوم شید تیتر 6 ا

 | ابرفكن هیقوچستلود ینیدلوا عبات یراترضح-هیلا راشم بول وادودسح
 یرلافوغ بهذم هدننب امور هدلوبناتسا تقولواو نقب هنضارقناو لاوز ||

 ندنفیدلوا روع#و لوزهدنراګا یر هعلاطم تلود هرادا ردا روهظ

 هب ودنک ینادیم بودا نطفت ییلالعحصابرقن ج د كنه ر وطاریعا تلود |

 .هروکد عتسیلام هنایکشت هک تژیهرب هدنن هل تل ود کاو و دعای || |

 یارجا ید ندفرطر و راهظا یتسهناذ تعاجش ندفرطر که لب وشیدیآ
 نما تن را لسم رصد ا بودا رادتا ههناهکج یادت |
 تلابا ره بول وا ضرعنمنوش نوت دق ولس تلودالردا لسو هنس 4 ريخ |

 دس زوعط ناسعطزولا هدک دش ود هل العتسا ةبعادیرلکب دو لا قاصمس و 7

 e اے اوا ا ی نکیدننورپ هاغلیا یاطلسر سسدعاص هدا

3 5 

N 



 یدلاعهدنلا ۱ فنا وط ۳ اد هری دیا ۳

 ندقرش بناج رد یدندفرطرب و رازراکلوغشم هلبا هب ربصمنیطالس
 یجدتدمر لرهرب وهنالاسهراتات تیاهندم ول وا را رب ندنلا راتأت ندا موحش

 لتع یراماظتا "هزارش تنقاج هد هسنا شماشاب هلا روتفو فعص هل 9

 ریدل وا صرقنم نوت نوت قرهلوا
 هد رلګا یح بوداتوق سکه ټا هجرک | هيب واتلودنانلوب هدرصم

 :روهظ ن زک ن اطاسر یکن دلا حالص فسوب نالوا نیبمنیدرب اعش "یییح

 هده سیا شعار وهدم ی لس له نالوا ش دعا النسا هشت رش سدق بودا

 یدتیا رور هل رلهب راغ چ رفا و نامه ځد یرارصع رانا
 هدکشا روهظ ندفرطر راتموکح كچ وک كچ وک جد هد رغ بناج

 لالتخانب رقیخ دیساروا ندنغیدل وا هدکقک بول وا ضرقنم ج دندفرطر و
  تول وا لالصصضا نیهر هیمالسا تام وکح نالوا هدندناح سلدنا هلیص وصخ و
 یدنکندنلا مالسا لها نوتب نوتب یسهعطقسلدنایراهرکص
 ۱ كرهک هللا راتاو كر بوعیج ندنلا برع هنم رانا تموکح لصاطاو

 رقم هو ا لرەلکەروهظراتموکحددعتمو

 لهاو دونات توفوو د وف هد هنمالسا تدح و تهج نیغلاق ترابع ندہظفل

 كلام هرباد ندنغیدل وا دوقفم یدانتسا ةطقنو یداحنآ زک رم كمالسا
 دج اهلل نکیا هدلاحرب قج هنل وا فسأت مالسالها وءدلالتخا ابا یواش
 | ربعت كراب ور یلوقروق هو و یسه ريخ جن كن هلظم تامدش و هنلا و
 ]| هلاروهظ ندتکو شو ناشقرش هبنامعةیئستنطلس باتفآ نالوا یسارالد
 یدلیارورب ی هبالساراطقا

 2 ردهدناب یرارفتسا و روهظ كن همناعع ةءاعتل ود هعدار لاق

 کل ید هدنلکش تموکح كچوکرب هچرکا هدنلاح تیادب هیلعتلود
 ٠ | یهبرع تنایدو تعاصشهایا هحود منبت تافص نالوا ص وضخ هکلکر
 ٠ | ةطقن هبهیمالسا تام هدنس ودنک ندنغیدلوا هلجج تیعجر شعا عج

 ¥ دالا

 تلودبودانطلست یسهبعشر كنابقوچلسیچدهدنرافرطیلوطانا ||
 ۱ ندفرطر ید هبق وچلس ولم نکل ید ایس هلت وق تاکو لم نانل وب هدنق ول وا



 ۱ ا رد هنمات كلوب یسوط هدمانهاش کیا ر رک | 1

 | یدیا رشتا تموکح ناب روغجدتدمرو نایونزغ تدمرب هدرلفرطاوا |
 هدنرافرط ناربا هن هلا روهظ هو لا نیطالس نالند هلاید جد تدمرو |

 یس هبعشر كلا وچلس هرکصندقدل وا ضرقنم جد رانا بودیا بلغت

 روهظ ییلود نانکیانا هرکص بودا نطلست ینادناخهاشزراوخارخ ومو |

 یدیاهدننفو ران وب یدعس میش یحاص ناتسلک کیدا 1

 یدبا راشع | ترک تدەرب توداروهظ نایلبع سا دم کصند نآ

 یدیارردا مدقناب ادهو رايا راهظا ثالهدن هب هیسابع ءافلخ هج رک ارنوب ۲۱

 هبطخ ردیابلغت هبافلخ جد یرایضءب بولوا لقتسمهدنراتموکح نکل |
 یداراشل وا شمهد هلو

 ناخ ردح تولوا یماکهیزاش ورخ و شوج ماكنه ك رانات و لوغمراتق ول وا و ۰

 هد دم تدم هیقرش راطفا ندنکیدتا طبص ییارو و نارب ربا رو ۱1

 ندنس هبلا وتم تامعم هلهح و و رار اتات هقشب هد ندنعب دلاقهدنل دنلا د راکت ناال |

 ه دئس هعق و ناخوک اله تداهن و لر هک یلک فعض جد هب هبسابع تف الخ ۱

 بول وا ضرغنوش ن نوت هسا ع تلودمددا دغ قرون والت

 دوش قحا رایدت ا تفالخ هدرصم جد تد ەر یاب ایا كن هیسابع یا 0 7

 شلوا ی ونعم صار تفالخ بول وا هدنلا ص.هتسم نیط الس هدام تاتو

  :بویلوا لفتسم ید هدنآو یدا شلاق فا هد را هبطخ زکلا كي افلخ و

 نوت نوتهرکص دنا بول وایراحهرزوالاونءو نام كن هم ها ۱

 یاهو رخنداروهت هدب راند د یر یس هب نانو دل

 ندنغبدل وا لزز یراق افنا و داحا نالوا یساساكنلودماود هلا

 یدبا شلوا لفتنم هراهناکی و لحمض یراتموکح
 لولءهدفرطره بول وا ضرفنم یراتموکح برعهد رغ وقرشهلرتروص و
  لوغم ابارس هبفرشراطقا و شه را وهل الثخا هیمالسا كل اع هلی روهظ فّئا وط

 هکنوج و یدبا شلاقهدنیلغت تسدر زن و كن وشه راس راد وهدنلا رابات و

 هدنتش تراسا مالسا "یلاها هدیدم تدم ندنفیدلوا ناسم ناخ کنج ||

 .فرشم هلبا مالسا فرش یرایضعب كن هب ریکنج نیطالس ارخوم بول و



 ۳ ست 77 ژو یدین a ف ا ناستط دايز قراط

 1 | نالیدنراطلا, لبح هلن هنعما یدنک الاح بوک هنس هعطق اناسا ی

 ۱ هرکسع نالواهدنئیعم بوقاب ییافسیهدلحاس لاحردهدک دتا نصح 1۳ ۱

 ]| تاروانشهدافوو برحجاومرحهد ودا تان ورتص رک اردزکدزک هقرا هتش

 ۲ ۱ هارد 4ما رک هسرغاتامورصرک | ورکشرول وا مظنهکلاع و رک هسرشا

 ۲ تو در يا وشت هه راح یمالسا رک اسعودزکسرولواقرغ
 بلا تیاهنلردارف ورک هعرق حرط تاعفدلابهلباادعانالوا نعاضم یاعضا

 | ربصن نب یسوم یینیصو هدقدلوا سیم یصق رار قوجر بولوا رفظمو
 ره هس دن رایدندنس هقرا یخ دنا ها رکسع كی یلانوآهرکض تونم هکح |

 ردشفک یرغوط هنجا اب وروا ردا كلاسم عیسوتو تااععف
 ۱ ماونا ویدعتوزواحی دع شد ودح هک کیا و وماءافلخ نکل

 بول وا هیفستیاغیناثدیلو هلیص وصخ وندن راک دتا یدابا "هلاطا هلاظم و یصاعم
 ۲ دا رهلک هر وهظ هیهلآ تربع ندنکیدلبا ریفتت یییلسم و رقم دیم عرش ا

 | یکیازوتوازوب هیمزلسا تفرلخ و لعمصم بویمروسقوچ یراتموکح و تلود
 یدلوا لقه 4 هبسایع ءافلخ هدنسب رحم هنس

Iناریاردباروهظ ح ورخبحاص مان قا لولا هدان  | 

 كسابع تر ضح نالوا لوسرلا ع بودا هبلغ هب هيما نب یا عا نال وا هد نف رط

 . یلابقا ےک كن هب وما هدنفرظ هلږلق تدمهلکعاتعیب هحاغس ماما ندندافحا

 | ضمب تن هوما ارخوم یدلپا ع ولط هیسابع هک وک بک و ک لردیا بورغ
  یراتموطح هد هدا را ثا نطاست هدنرافرط سادنآا و برغم یرا هبعش

 ءافلخ 5 2 الحر دسالسا اا راس تولوا ر :زاروا
 یدیآ هدنلا هسا بع

 بوش ود هتافا رسا عاونا و هنامعنت ور وضح طرف ید هبسابع ءافلخ ی رل هرکص
 فعرض هن رثتنطلس و توطس ندن رکدعا دقت نادنح هب هبل ودروما *هرادا

 هار هک هنلا هبلغتم ضعب ندا زوهظ نکا رتاذوف وهرادا اور هلکر وثف و

 | هیئاح وره وقرب نامه تفالخ رعابولاق یمانر زکلاب كنافلخ رانق و قوحرب

 یدنآشهر دت | كىرش هن افلخ ی مان ی دهد هبطخ هبلق ضعب و شریک هنیکح 2

 کسر ناب رافص هرکص وناب رهاطهدناسارخهر صن د هفیلخ نوم ام هک بوش

 هو ناطلس هدفدل وا ضرقنم جد نایاماس بودا نطلست نایاماس

 4 نیکتکبس ۶



/ 
 یوو كب رع هکنوح و یدروشاط وص ه راهن اخ كنم سم تازغهدننرمص
۱ 

 تلود یدتیا روهظ هوما تلود بولواتنطاسو كلملدبم نوتبنوتب
 حف راتكلع هجن ر هبعاتغا رفندازع هبعادمالسا لها ج دهدنرود هب ومآ ۱

 نالوا یربما ین قره یک اسم ناتو ہد راہ ای زا ریموت ےک

34 
 یرا هسوک قج هب یشاط وص هدن را هناخ كن ,زکب اصصا ندیک هی ازغ یتح رایدنا ۱۳

 ۱ هبزقهدلاح یغیدلوا نیمزیورثفیلخ و ندنمولارسارع تربط ندنشدلاق

 تفکر سزکلاب ونیماند رطخ ره ران دیادایقنا بول وا هن الداتکر حر هللا هج ول

 | دح هدنفرظ تقوزآ ندنرقدلوا نیلس» تازغ لویخلاماب راندیک هتسیدا و

 | یازفاقث ور هرکصفدن!یدل وارسیم یصق كلام ودالب ح راخ ندنسمک و سايق

 | ی امت هلایضر یلعو نافع نالوا تماما حس ةماماو تفالخ ناود

 ۱ قرهلوایراح هرزوالاونمو لاح ید هدن راتف الخ مابا كن رات مضح امهنع

 یدلو تعسو دبم السا کالا ۱

 یراتف رلخ مایا نا رمضح ندشآرءافلخ وبشا نال وا نیبمن دٌّدمب را ناکراو ۱

 ۱ تخناح ضرع ۵ كن ولکیرب ندل وسر دال وا هدننف الخ رغ ترصح ییح

 . یلغوا یدنکبفعردو شارما یتساربو نوتلاكي ندلاملاتب هدکدتنا

 | كب یم ر در هلتبسن هنتوا یکلوتا یلغوا هلکمری و هرد ر هدکدلک لا دبع
 ۱ ندلالا تس یلطقح ثالوس ردالوا هللا دبعاب هدا ضارتعاب وروک ی زج 7

 . زکلاب كقح كنساما ردرومو یتغهلدمما هسیالالا تب ٌهنزخ بولوا

 شد سرهآ لومام رثک یش دک راو یاد رد بولوا هدکر دب

 ۱ یعیدر وط هب هعفا مع هدع شر وضح هلا یمدرب كنلع ترصح و ییبدل وا

 ۱ رب و
 ح لها هدنرلتف الخ مایا كنامهنع یلاعت ها یضرلعو ناعع ترضح طوف

 أ تفالخ هرکصن دیلع ترضح ورودص قلزسقافتا هب سه ضعي هدنګامالسا أ

 ۲ طو روک نم تلود فن یدیشفل وا

 هطیح رګ لحاس هلا حی رغ یاصقا ریصن
 | سو وا هر هدک دنیا

 هلا زکر نس رېن دیم هدا تک رح هب ورابا قر هلاط هب وص ردق هنسکو کی نا

 مالک مدرروت وک هب ورايا اهدیکک ابر«! كنس هسخ و قو یس هت وا یی رای هتشا

 ردشک مان یا ا هلیماص|تاهابم



 ۳ 1 قوح كر هنسادوس تلتسب رس قا هڪ

 هدر ره 9 و و رایدلاق ۳ وکح هن ا روطارعا

 "نانلوارکد كت روهج هله تولوا و دیو لاف هل و ڪڪ رر

 رکفر ديعإ ن د هبعینط سیما و و ندلقع نوت نوش یسهزواصم ةقرف

 ردلطاب

 هاشدا نال وا نیلسملا ماما بول وا عماج نطل س و تفالخ هیمالسا تم وکحاما

 ۱ نیا و قرفت هن وکر دلا E یی وتعب رصد د یجاح مالسا

 هدنرخاواكن هسابعتلود هلهج ویتج هنلوانایهدریزهچرکاو ردن ر
 تنطلسو تفالخ ا هعظعتالالتخا نالکهروهظ هدهیمالسا تلاع
 یدرا و هنسهحرد هبدامتساب ر تنطلسو هبلب دتسایررب تفالخ ق رهلب ربا

 لردبا ددحم هیمالسا تلم هل روهظ كن هبناعک هلع تلود ارخٌوم هد هسا

 یدلو نیس هیلصاتلاح هن

êیسدیم وعلا وح اكن هیمالسا لود هثلات هلام  

 هک ردهدنناب یروهظ ا داوو

 هش ورخ و شوجقلا راقلا راهرز و قلوایرلعفومیاضتقمیراتاملرن و برع
 شا البتسا هلاع تاعفدلاب لرد انابرح هقانک او فار طایک لیسو هل ردلک

 ایر یهرکص لاو لئوق لا كنرع تولوا هیظع تلم یا

 لئابق هدنداعس نامز هکردیج ورخ هلبا هیمالسا توطس نوح ا هللا فلک

 . هنیبلع یالعا یوبل ح وقر حور بول وا لدکی ونابزکی هد هیناعا هک برع
 .ماقمیازفا تفیز نکیشلوا لئامهدادنرا "هو رکلئابق هن هدقدل وا لصا و
 قوس هفرطره هنع هللا یطر قددصلا E ترضحنال وا یرک تماما

 لک ہنی رع هشاط بودیا هب رنو بیدأت ینیدنرم كردیارت امرفظرکاسع
 هرکصذدنا قافتاو داحا ةیامرسیتیدل وا ش۶ءازق هلا مج هنرژوا هدحاو

 یرلتضح هنع یلاعت هلا یص رقورافلا رعنال وا تفالخر نم یاش تب اهم

 ae فرص هنلح

 زیدقکت ودآیقا ی مايو ET |رکباصا هادا

E تایحون دقن و وا اد دن ارا اود ورک اهدریزکآ A 

 ا {



 دم _
 دام! ناتو باتا هلم تشر ن دتل E ر کا رتودایدراسو |
 ردراو یراسلح تلمرب يک ٤ و

 زاتعهلیا هوجو ندیلاها شا تلم داز کرد دوسش یا ےس ۳

 بت ریرافدل وا لئانكناک دازیسیلاها همام کی ک یل ودهزتلکناررولوا بو

 یرلکدردنوک هنتشباپ هليا باتا نداضقره طقفبویم هلوالئانهنازابتماو | "

 هدن|تحصم ر هکر درا ویراسلحم  هلبمان نمط تاو نات وعیم بک منداضعا

 یاد رمل و رولوا رک رارق هدنسلح تلم ناکداز هرکصندقدنل وارک ذت

 ریست تنمالراب بونل وا داشک ردقیآ تردجوایددنسهک لب تورو

 روما بولوا رارومآم شفلوا بصنندنفرطلارق یسالکو كتلود رونلوا |
 هدص وصخر هنکل راردناارجاهرکصندکد ردن ااضما هنرللارف رکدیلاب قل ود

 رارولوا لؤسم ندنفرط تنمالراب |
 یر هلیا ارآتیژنکآ هکلپ بویلوایص وصخ رادمکح رب دیروهج تموکح ۱
 رونلوا بصن یسیئر تلم اتقومهرزواقلوا هدنم اقم لارق قر هنل وا بانا 1

 هنگ |تلم نکا هلطمتموکحیرلهدش یتلود هسذارف یک یروهچاشیما

 .حورخ دک رکن اس سا لدا یو از رر ارخۇم كرەشود لالتخا |
 هب هقلطم تموکح هن هلعل وار اح نس هم رقلر وطا رھا ناب ون نویی 1

 تول وا دیه و هاو یک اتش یکم کد صذد هت رابات و ن کلیدی شل وا بل ۱

 یسهنسشب شقلا ویکی كی یدنیک هرزوا لاحو هدنیلارقمیاكييلف یو |
 یویلپا یی ول بولوا روهج هنب هدنلالتخا هسنارفنالوبعوق وهدنلالخ
 قاغا دبن لاها یکلرایدت بست روهج سر هرز وا قلا ا و

 تیروهجبیداعنالوا شل وا لیکشت یسییک ویرادفرطقللارفیسبیک بویلوآ
 بويعا تعانق هت روهج یدام هل و جد یقاطرب ریدل وا یرادفرط

 تیکلم قوقح هک« هلب وش رایدتک هنفرط هت وا كف ورعمدح نوت نوت ورایدت زآ ۱

 ردیلل وا هرزواتاواسم هدناص وصخ فاکس کر هو توداراکنایحوزو

 یتیروهج هسنارف هلیرطروک قفاوم هرجا نم ینو جد یناد | قوچ ر بود |
 هلککروا یزوکندنوب كنسالقعو رابک هسنارفرایدتاثبشت هغءایو هکنرو |

 تور وج زو RE ۳۹ دام و یو هکلب و ندش روهج

 قیدصتابیتفلروطاربعالواندزلو ماتخیتسایر تدم هنس تردزونهكنوملوان |

 هدنسا را یال الا ونا ف ویا ری دل داداش هدر ورفنیس# هل تم وک ۲ ٩



 0 ۱ تهع 3 و ۳ ۱ و

 دتل ود تایه ول یغبدنار واط هروک
- 

 طاطا روطورولکمزال قفل وابقد هب هبسانهتکرحهدنس دن رم ور وطر ۵

 | بولواراکشآو ىلج یتداضعب و رول وا نخهدنروص قج هیفل وا سح اضعب
 روتفو طاطحا هلبس هدایز هدنلود رب اضعب و رولوا راوشدو لکشیالع
 ۱ ا یصدلمزان تو ا الح او کا وهط یرهراما
 هیج راخ للع ضعبهداعلا قوف بول واهداب ز ر اا الد هدلاحل وا طعف

 یعوقوو ردراوشد كب یملو صالخ هد وداددحم هسارداروهظ د

 هن وردشلیب هلوا لصاح هلا هيظع تابالقنا و هيج تاموقو هد هسیارا و
 هلل روهظاضفر دوخاب هلب روصق یدنک ندعا لاکا یفوقونس یجدراتلود

 | عافجا یر هیسایسماکحا كنا راصن لودنکهلوامولعم)ردشلوا ضرفنمووحم

 هدلاح یتیداوا ترابع ند هیمکح نیاوق نالوا شغل وا بر هلا الفعیارآ

 یرکید هیند نع هیاحور تموکح یرب ر رونق یکیا یرلتءولح
 رده دام ییعت هب ا تموکح

 كنب ربها ثا هاب کردتموکح كااپهدنبهذ اوت ها ورتو حب

 هرزواقلوا لکو كناسیع ترضح ینا بولوایسدر كنم اسیاکو ی رھا
  یمهناح ور تموکحكناهدنکلام كن رلتل ود تالوتق هلی و راردبا داقتعا

 یدوف ورفآتهدایز كیكن هیناح ور تموکح و هدنجااب وروا هلبتق و ردب راج

 هتفر هتفرندن کد کچافح وروج قوجندنلال رب رارا نیک نکلیدیارا و

 . نایتسرخ هلمطاب نانلوبهدنبهذم مور رایدنا لیلقنورسک یني راذرفن كرااباب
 . یدرانرا رردعبات هن رطب لویناتسا هد هبا ور تموکحت بویجناط یاب
 ا رائاتسورپاما راردعبات هن راساباپ وی نانلوپهداسیلک وب یهدناتسجروک

 ۱ ردقو یرابتعا ردقوا ككنبنابهر هدنراذنع بویعناط یی رب مج
 تو ا رزم تۇك هَل طف تموکحر دعس چ وا ده دام تساوی

 # : نال ا شلا دنلا نوت نوش یتموکح نانع هلطم تموکح رده روهجب

 یک یلود هیس ور ردتموکح هلرادمکحر
 تولوا یموکح:لرادنک: ندیاعابا هنبأر كنسل تلم هل ر تاک
 ردع یکیا ید و

 | ایسورپ رونلوهرزوا تاواسمیلاها همام بولوا هیموع ةطورشملوا مسق

۵ 



 ندمارکناعصاو لز ودنن وردک ن دهان كاسر فرات هوزوا ول وای ۱
 لوبقهد هفیلخدزن یرادنس هلغل وا شفلوا رب رک جد یرتداهشكناذحاقرب
 سدر نکا هززوا قفل وا روشنم رادصاهدن ابیراتفاعم نده زج قر هنلق

 هتخاس روکذ م دنس قرهلوا ضراغ كش هب هلن مساغلاوبا نانلویاسورلا

 یلزسوک ه یدادغب بیطخ نالوا دهع خرومهرکرب هله نوساوا یشرب
 هدقدنل وا ضرع ههبلایموم بیطخ هلکعاراطخا هب هفیلخ ود رولواتسانم |

 دنس هکهلب وش ردشعا تانا ۍغیدلوا هتخاس و عوض وم الدنس دسک رات نف

 یسهنس یحزکس كنرعه ه واعم ترضح نددوهش نالوا ررحهدموفرم

 تكنرعه هسلا یف لربح یدلوا فرشم هلا مالسا فارس وک مو ۱

 نیدیعسجدیسا ر نده ر رګ د وهش تالذک یدبا شا وبع وق وهدنلاش ا

 هدقدنخ مو یسهنسیصسب كنرعه هسیا هیلاراشمبولوا یراترضحذاعم |

 قرهلوتوییبعوضوم هلک دیده و دنه رخ هلک ا راذک ندانفسح
 ردشل وا ببس هنع فتا كنیلس#لالا تم هبل ا ع وم روم هلنهح و یک وا وش

 هک ردهدننابیماسقا ورا وطال راتل ود هات هلاقم ې

 یتبدل وا تربع ٌهاکنهرب ترابع ندهیمو تاددح هسال وا رظف هیاس د ماعوب

 قل واندلیبقوب رونلوهدضارعا ونایعاعیجج ددحت یانعمو و رولوا امور

 نامزرپ و هدیفرت نامزرب هطاح رکو هجدوج و هلرکدحا و صح هرزوا

 فعضهاک رولو توفهاک هرزوا لاونمو ید تلود رهوال:ینیدل وا هدلازت

 هج رکا بول وارابکبسوهداسهدنروهظ تیاد تلود رهو رولک هنلاح روتفو

 نکسوهدب راشمولک امهگدندلشاب ناسنا هدهسیارونلتوف هنگ ندنوک

 ندنکیدلکءریت را یتافاکت هک دیکسا یخ د تل ود یکی غیدت را یسامتحاهدسبالمو

 دعق ور هداعلا قوف وروُملهدایز یفراصم و لغام بویلاق یکلهداس یکلوا
 ه هقباضم هدقدلحا فرصمر هدایزندنس هداتعم فراصم و هدقدل وا تدا
 فعض هرس هسدار دار ودص یخ دروصف هن وکض مبهدهرادا ماو راحود

 هسیارول واتلودیفنفلصاطاو نیلاعلا هللاةنس رول واراتفرک هروتفو

 :دص وص ر وط ر هد رود رههلتهج یکی دلکه دبا لقنهرخ آر وط ندر وط ر ن وسل وا

 وفا را حالع وهراچهروک هنجاز,كلرودرهوقماروط ول رد رب هدر وط ره ورونل و
 یک یغیدل وا طاطحا نسوف وق ونس وام نس هدصص ره هک ا وشر ولکم زال



 تلعلوا وررولوب تغارفنادیهلیصعت هیناسنا تالاکمزا ولقرهلوایضار
 ۳ هدهبزکسع و هیکلعروما یسک و تراخت و تعا رز یسییک بولب رآ فنص فنص ا
 | | یشکنوایسهرورض چا وحكنيشکز و هلیتوقعیانصو مولع و ردیاتهدخ 0

 ۲ ا هدنفرظتفوزآ داومكج هلب هلوالصاح هدنفرظهددمتدعو هکعا لصاح
 | هلضف ندنلیصح هبرورض جا وح یتاقوا كتلملوا بویلشاب هکملک هل وصح

 || فورمصم هنلیمکت هانا لاک صئاصخ جد راتقوهلضف وبشاو قرهلاق
 | |اردیکبولواقّرسهرزواتیسنوب هنوکندنوک تیئدمو تیرضح مزاول قرهلوا |

 . .قراترا تاملکت و تالمحت بوبلاق یتارابکبس وتالهداس قنراهدتلم وا قحا

 دیازت ید هیصصس ضارغاو هینادعفانمهروک اک او رولاغفوچ تاج ابتحا
 كنهرادانسحلر هلکت ب وعص هنس هرادا كتلملوا هج دنکو رولو قرتو

 تراهم یسلجب هدنا بسک لاح تداعس كتلم و یس! ورابا كتل ود هلیسل و لوصح

 هد دساسزوما او زول وافوفوم هنتقدوماتها فرص كنماصافوقوو

 ید هيه رج یتروص ره بولی هلوا لصاح هلبا هب رج قجا هسیاتراهم
 رانلوا فرامو ندنغیدلوا یفاک یسهب رع لرصعرب ویا و یرع كمدارب
 هدنسفن یدنک یئیش ره هح ساد وم نب یشثیدح ( هریغب ظعتا نم دیعسلا )

 صاوخ والکو ندن رلکدلک هلا تعصلو تربع ن دنر اس قر هبعش# اق هب هب رک

  هقشب ندنرافدلوا عفتنم هګ را هبتاذ لاوحا یک صاضا راس ند رات لع

 نوس یتتکلعو نطو هيلع ءان راروا وا عتق دیفتسم جد هج هيل ودخاصم

 ا ا یدنک قاتا فراش فالسا نتمآ یاس كنثلماو تلودو

 رهظ» ید یراودنک قرهغارب راکدای هفالخا هلا طبض یی رابخاو عیاقو
 دنلاوحا لبقتسمو یضام هکیدلاق ردراشلک هلوا فالخا هب ربخ ةیعدا

 ندنفیدل وایعبطلیمر هدناسنا هغلوا فراعیب رارسادبا و لزا هکللب و فقاو
 ار نعلا عیشتال) ردراکرد یس ونعم جابتحا هنفو لرشب عو مولا ىلع

 | تاماظن ظفح هكنوجو ( رطم نم ضرالا الوربخ نم ععلا الو رظفنم
 ا ها هدنفیبطت هلاح و تفو كنهفلاس لوصا بول وا هلا جدع هبل ود

 جرد ىلع میلعت كح رات لع الع ضعب ندنغیدل وا قق” هرثک دیاوف

 هدننامز هللا ر اعات ندهسابع یافلخ و لمن )رایدید ردەدىوجو

 ` ندهیزج بواکهدادغب ةفالخلا راد د وهب نانسهتم رفن جاقرب ندریخ لها

 كنیلع ترضح هح راعز هلا زارا هراړق رور هدنتر وص دنس رعشم ینیراتیفاعم

 ا
 ٤ و
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 رو. دل وادنهم و طسد ههدقمرب مدقمندزع |

 دم دوم 2

 بول واهدننا تاک ام 1 جنت ی ۱

 ¥ ردهدنناس یسهدنافوموزل كراع لوا “لاق ¥

 رارسو ایافخ یصاوخو الکوو هب هیضام رت اموعیاقو یماندارفا حر اتاع |

 ردعفانلا رثک نفر بوغ مو لوبتم صاوخا ن و لوبح هنس هعلاطم

 لح لحس بویم هباشاب ادرفنمیکاهب یعببولواعبطلایتدم ناسا ارب زا
 رارول واحاتح هک | تنواعمهرکیدکی ككردباتیعج دقع
 نیش هعح یسهجرد یلدا بول وا یسهتوافتم تاحردكنهمثب تیعج و و

 كنایح هر ہلا كرادن یبہ رشب هیر ورض جا وح هکر دیتیعج ثالث ابق نالوا

 كتنئدم تّنیهو لکش نکل رارولو لوصو هندصتم لسانت نالوا یسهرغ
 ندهیاسنا هلاک صاصخ او ديعانص مولعو فراعمنال وا یسوصتت ۱ ۱

ظعنادمیرفلهاو رار ول وام ورحت
ہ ماتو را هلن 1 هنسلاها ری

 ے

 هلت هنسللاها ارو ید رانو یک یراقدنلوا لع روع# ندسدم

 تنطلسو تلود عل .تشدم جد یسهجرد یلعا كنهروک ذم تیعج |

 ادعا وند دعت و رد کوک هدنقنمآ رحنو ظفح باس تل ودر هکر دیس بن ره

 هلص یب راه سشپ تاحاتحا ندف رطر بول وا هدازآندنس هشندناراغاو

 هکه لب وش رارولوا هدامآ زن وشم هر کت نب نل هناسذا تالاک ید ندفرطر و

 اض ور بول وا یلبح صار ادا یسهیعاد تی تاجو ترسصم عفد

 ولشاب هدفدل وا محا نمو نره شضراوژرآ لم ۱ هل را هک هنر هددصعمرب

 هد هم وع تح همر یچداضعب و ندنکیدتسا كعا ردغهرکودکی  هسلاق هن راشاب 1

 ندننکیدلک هو |عقا وتاب راح و تاعزانم عبطل اب هدننب كنيعچ رکید هلا تیعجرب

 دنتمه و یکح كنا لبا میدوت هننوکح بناح ییسهبعوع و هبل اذ قو تح سک رھ 13



 ۳  یرایهانیتفالخ ثرضطح رص ساغ رضع قرهلواد وسل و عج تشر رس
 : تلود عباقو ؟هلنیلس تولوا نیه ر حکو نسا راصعا ط ونخم هک افح

 .قرابعم سلح یبلد رو نیکد ہرا صع ون ندروکذم را ید هبلع

 | ندیهاشداب ترضح یاورنجاح یایک اخ هلبا رکذت تاعفدلاب هد هیموع

  هدیرج هتشاکت هدنس هنسرب قرق زویکیاكب ندروک ذم ع راتنآ ذیتسالایدل

 ۱ نالواشعا عورفو لوصا دیدحت نوتنوت هجهیلعتلود بولواعوفو
 یی را4ب ريخ هبعدا كف الخا و كحهدا احا مات كفراسا ردق 4 هب ريخ 24 و

 ۱ كنهباوب زحام دبعوب وک هد وخ و رار كج هیابا توعدو تلج

 مهناز تقایلاکو هجرکا هلغلروب نازرا هلاکو لم ٌةبئستصخ ر هنت رومأم

 | ةياوضيف ياس هقشب ندهصوصخ تی رومأءوب ہد هسیا لکد یفاکو لفاک
 | خدلو ندنساضعا روکذم سلجم لاهیتسا ریغنم هد هلاکو ام ترضح

 . میدلوا لئان قاقعتساالب ندیهاشداپ ترضح لوعشلاعفطاوعو كتمت
 هلم هنادیبع رغ لاک ندنرکش یادا كن ر هدکی كتانعو فاطلا عاونا

 . هنکم "یعاسم فرص هداب وب یتعی قفلوب هدنلو یراب هسیازاوا مچهربار

 تاسقا بانک اهل ود هاکتسد قراعم هکر د و هنغیدنل و ند هضد رف قفل وا

 ۳ نما رادم لدععو ترازو راد رک م غیدل وا ترم باصز بای هصح هلا

 مانا عاصم تالکثمزارطاباوزو ماهم روما تام#»* سانش ایابخ تلادعو
 . ماش یاعثداعستاذو قبساردص ریدنوطسرا فصاریظن فصا رزو

  هللاهرسیاشاب دیشرنال وا قذور و هباربب ثرومو ثعاب هب هیجراخ تراظن
 ۱ تربعو قوش هنا زا جد یتبغرو لیم هفر اعم مهارهاكنپ راتضصحاشرام

 كي حورشلاونمر ادانتسا هیراب یراکتانعو نوع نامه بم هنغردل وا

 وبشا هقمزایم راتربلد هنسهنسرب قرف زویکیا كي ندنس هنسزکسناسکسز وب

 رغ قح بانج ردشفلوا ترشابمو أد هدنلئاوا یسهنسشع زویکیا كب

 | راتآ هجن هن رواه روشن فرامهروضح ونوزفازوریهناهاشتکوشو
  نوسروی نونع وره#*یتلیضف وړع باڪصا هلتیتفوم هنم دقن كن هلیلج وهدیدج
  ناسکس زو كم وبشاو( لماش ةيربلا لک ىلع ءامد»هنالدرالءاءداذه و )

 1 ك كتاعوقو هرکصندنابولوا یک لصافدح ر هج هیلعتل ود یس هنس ز کس

Eا ا انار ارم ر وندنشذلوا شعکد  
 1 دی را علاقو قحەل زاب ندنک و دیا یناببسمو جات كدابسا وللع یکیدا

1 
1 

 : و هوس



 صصق ناب وج هصح یردنصتس ریو اد لفغ تایلعت ها فالخا | |
 1 "هدب رج هفالخا كفالسا هکرولوا تیاورو هدافا راکن هغی هه و تدوج دجار ناشب رپ لق  اذدمب ۷ ردادنهاو هابتناذخأمهتاورو |

 هفلاسمیاو یراذک رب لوک لاقح هلوا راک ذنورطضت “هل سوو رادابهدلاو
 :لیلجنف یرامعم و نا رم كش نم وناعج ر هل هان هرکیدکت تان هه ماو | ۱

 هعددو نازارط هحاسدو راصعا ٌهیانک ناس وب 2 رات ندنفیدلوا 1 ۱

 هلبا طبض ینتاعوقو كرارصعیراقدناو تفرعع و لضف باصصا نالوا راثآ
 طیض یتناع وفو یدنکح تلودره و تمدخ هلدعب نفو نرف دعب انرق ||

 ته ۳ هبلع تلود عیاقو هل هلک هدا تمه ةندق راش هکمزدتا

 کس ناسکس زو كب ندناشن تداعس نامز یییدلوا روهظ هحاس یا

 کشک هر رشذو عبطهلبا رب رو طیص لساسمو لصتم هلن دنیا
 را هیعادوب هليا ل ام تربح عئاوم عاونا ضازتعاو لاحو تقو یاضتقا |

 اشنا هدب رج دیقو الما ٌهفبعص تب هدهراو لاهما و رت هتل عودوم

 مع "هدزهرهمرز یدناسبون هعقوتارب رحتو تادب وست نالوا شفلق
  یدیشلاق تولوا لامها و نایس هشوک هدناععب ندلوا ع تسب» زارشو

 قوچ كب ندنسهرتفرهو قج هل وادق هنت راوت فیاعص لصا هکوبلاح
 یوا یاعوقو هبلاخ مایا وب هرات لاسم قح هنلا تربعو هاشا هصح

 تنطلسو تفالخ ليج ًهعوحو تج م و لدع ةسيفن ضس دملا للف |

 یاغع نامدود یوربا یردنکسا باقلا ناباش یرورسرب رس ناطلس |
 ادا وک یاس نان رور فران ناطلس یارتیعاص هک 8
 ۲ ناطلسلا ۴# ناطلسلاخا ناطلسلا نا ناطلسلا ماعلا یف لا لظ ےئخ مچ ۱

 دا نامزلا ر ۶ لا ةا ۳1 داخ # ن دلا دبع یژالا

 دوعا سم لا لرصع و هکی وام شوم ها یو

 عی ردي هدنتح فراعم رشن ورندزورب تداعسزور لوا ردینوک نعتمو

 ندنسهلیلجو هیلج راث ۲ یرایابناهج توفناهج تم یراقدروی

 ندا و نس هح تيفو جاور تفرعمورع یاهبنارک یالاک هرزوا قمل وا
 دو نالوا نایسن توبکنع تو "یراوتمو نارجه هی ر ةهتخادنا

 هح وبولو نس هک رص تبغر هدراکز ور لالدتسدا ند : راثآ ن اڪ

 ]| طوبضم هدندج فیناصت هچنو دیلح و دیدح "زا ریش طوب رم هقبتع راثآ
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 زامزو نیمز قااخ لوا راصحالا عنتع ساپسو رکشو راعش یانو دج

 هکر دنایاش هنتیدعص هاکرد كنم راترمضح ناصقلاو هبشلا نع هن اش یلامت

 لعاح یا ) رتو نس زاسا لئاضف هجاسد كن هيناسنا ةعماح ةە 9

aلع مص رع اهلک ءاعسالادآ لعو) هرب رسو (ذفیلخ ضرالاق ۱  (aI 

 تریصا مضب ی هیضقنمرایخا رابخاو هیضامابخا رایخاو زرطمو عملا

 كناعوئو هلن الالدتسا هلاح نديضام بودا راتعاوهابتنا بیسهراصب الا یل وا

 ردشلیا ززعمو مرح یراندبا لاصخسا یتسهکلم لاقتا هنس هک بابسا

 نرخ الا دنسو نیل والارخفهباهن ی تاعلست فرطو هیفا و تا ولص فتو +

 هرهطمهض وركنما ىن نالوا (نیطلا و ءام ا نیپمدآ واین تنک )دنسمرادجانت

 ییلاع ٌدماع هلا یه و قداص و رج 3 هنسه ر ون هی رب و

AR SATEسده دهع دمدآی حاورا هدنح دونج و توعد هتعب رش معتسم ثالسم او ورم ی و  

 هژرب اکو رک 8 ییاطتسم باطخ( مکب رب تسلا ( نالیروک ارس هدبل زا

 هیص ر قل رافتو 2 ردشع تیاده هتف رعم ماتم ول رم رس ید رقم صاوخ

 یراهتسح راوطا هکرونلق ادها دنابحا و ترعو باسصعا و لآ كنااعد و

 < تالا 1
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40 

 یتشعیقو
 تالاکمنالوا مقا ور ادهنسل وا دععهدهاعم هلن ودایناب اس ۱

 ۱ تا

 هروک ذمهسج.داوم

 تام زانمنالوبع وق و هلیصخ ماایسا ارخوم)دارطتسا
 ىلاح هجرت كناشاب تزع )تایف وو تدالو

 یلاح هجرت كن دنفا نماد یراب رهشلوا ماما

 هتاخ) هت )
 ا ) هدامیلوا ) ىسەماندهع هجرانق(۱)

 ه ررزوص حاضباو جیم د ییداوم ضعب كنسهدهاعم هج رانی( ۳ (

 یتروصر رفتنالیر و4 هيس ور

 ریرح هناخ ی عنیسح یناخنا ور(۳)
 یتروصبوتکم نانلوالاسراو

 یتروص یلاعنامرفنالپزاب هناخناور()
 یت ر وص یر رقت هع طقرب هن رادص ماقمكنمدنفا سم ر(۵)

 یروصییاسصیشت( ) ٦
 نوامه طختروص(۷)

 تماعزوراع ٌدمانماظ؛تروص(۸)

 نویامه طخ تروص(8)
 يروه ررقتنالولاطما هراترافسرب ر اد هنس هل ع رث(ی)

 IE یسهمانعفنتقا وق ىل هنس( ۱۱)

 یتروص كن همان دهع نانل وا دفع هتل وداینایسا(۱ ۳)



۲۹۱ 

۳۲ 

er 

40 
4 
۲:۸ | 
 ا

 4 ۱۱۹ هنس عیاقو و

 لیععما ةعلق یان
 اشا قازرلادبع تافو

 مظعاردص هلدجم ناطاسهدازهشو ) یتدالو كناطلسهاشکلم )

 یرتافو ر زوهرف نالوا

 ر
 تاموقورناسو )تاهبحوت ضهب و )اشا ترعدم ترادص

 بصن و لزع
 یرازو یاها كناشاب ىلع حالا یلکتاح

 یلاوحا كنسیچلیا زاغ )تاج وت ضعب

 هیسور "یچلیادورو
 تالاکم نالوا هلیسیچلا هک راد هنافسیرلکدتا طبض كراولب رغ

 دارطتسا )نویمهطختروص )غاسب عوقو
 یافوو لاصفنا كن رکسعیضاقیلوطانا
 یدنفا یربخ دمع تساب ر)یدنفا یضیف ناعلس باتکلا سن ر نو لزع

 یلاح هجرت و)ینافو كناشاب نسح یسیلا و هزتسلس)
 یدنفا قها تافو

 یغبدا وا یظفاحم قجوغ وص كناشاب ىلع حرف

 96 ۳ هنسعیاقو ۴

 هتحال ) تاهیجوت ضعب و ناهماعوفو

 تاعوقو ضعبو ) بصنو لزع
 نوامه طخ تروص

 دارا اسو )اناره

 یش عیاقو
 ریبک قی رحو ) قی رح عوقو
 ینلادک كن دنفادیج لیلخ و یزع كناشاب ترهدمم مظعاردص
 بصنو لزع ) یترادص كناشاب دمحم نکی یساح
 فارشالا بیقت بصا و یدنفا فی رشد مالسالا میشل رع

 هيلع تاهیجوت ضعبو ) یدنفا مهار



۱۸3 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 

۱۹ 
۱۹5 
۱۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 

YAY 

۳۳ 

TAN 

۳۱۷ 

۳۱۸ 

i 
۳۳۲ 

 تالا ناو عقاو هلسدعلپ ور راد هم رق

 قاوق ی هنیبآرددنس ےہ نت ( ناعلس ناطاس تدالو

 ا لوبق كلر وک دمدنس

 هیسور تلوداب همانهدصت "هلدابم

 یسهیاصم كنایسورب لا دم
 هراسریبادتو تارکاذمعقاورب اد هجرقو یدوروكنرربنسمرق

 هروم ماظنب اشابنادوق تیرومأم
 تالدت ضعبو ) یرخا عیاقوو ) قیرح عوقو

 ۱ نورد عیاقو ضمب

 اشابدعع دیسرادحمس ترادصو اشاد مظعاردص لزع
 ینطصم ناطلستدالو ۱ نواه طخ تروص

 هراس تاعوفوو بصن و لزع
 اشاب یلعرارفو ) نوامهطخ تروص

 یدنفادیج لیلخ تسارو )یدنفا قازرادبع ترازو

 یدنفا المد قبسامالسالا میش تاف

 هک ۱۱۹4 دنسعیاقو #۶

 نوا 28> تروض )دی دجنردص ِتانسح )یدنفاالمیلعتافو

 هبش وراب ترا داوم ضعب ےظج

 قافتا لرلل ودفرط ویرفسكن هسنارف هلا هزنلکنا

 ر رفت نالیر و هنراتل ودهرملکنا و هسذارف

 یزع تیفیک كنم رط)ییمرا

 نواه طخ تروص ) یرونامراتضرع ) نوامهتدالو

 نیمرح لالغماظف واود ج ورخ )
 هراستالدب و هعقا و تاسایس ضعب ون وکریماعماج ءان

 یدنفا یناحردح جاخاتاقو

 تاهیجوتعوق وو)اشابیهارب ۱مورضرا "یلو تافو
 هرومودادغب و ) یکیدتیک بوک كن ریفس راسلم نددنهت افاضم
 یکیدلکتاربرح ندنکأح ناعویدورو كنسیچلبادنه ویئداوح
 یسهعزانمیصن سولسنوق ندنفرطهس و رهدنادغب و قالفا

 قافتا كن لل ود هبس ورمل هج وینافو تنسف روطاربم اه

 س ت و

 چیت خج

 ص ۳
 ےن



 کک ام

14 

۰ 4 

۱۵ 
10۸ 
۱۹ 
۱۰ 

۱۳ 

۱ 

۱ 

۱2۷ 

۱2۸ 
۱2۹ 

۱۷۰ 

۱۷۱ 

۱۷۳۲ 

oo 

۱۷۳۳ 

۱۷۳ 

۱۷۵ 
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 + ۱۱۹۲ هنسعیاقو #

 یجورخندع رق كبار کچل

 یلاحدجیرتكیارکیلس
 ۳ ع رقیارب قصاروضحردتروشمعوفو
 كد نام تراس و هل ربفستاقالم

 كل ونف قیرطپ بصذ عنم
 مس یدنفآ سد رربرقت هصالخ
 هحاسهرطاخ

 .یرودصنوامش طخ راد همالقا ماظن

 یتافوهدعب ویبف و لزع كن دنفادا مم م ور ر دص

 تاصف ویلا وم ضعببیدأت

 لیقكنسادعتک لوق)یدنفا هللارون م ورردص تافو

 تاهبج وتضع و) تش لدن) یتدالوكناضلساعسا

 یلاعهجرت و)یدنفا دعسا دم یباسمالس الا ج تاق و

 زرواتسا عماحماتخ) هدازاشاب نسحتاف و

 یهیجوت كنتلابا مصم هلن راز وه ره یدنفا كن فا ل عاما

 مت
 نوبامه طخ)ترادص لدیت

 تضنواا

 تاهیجوتضمب و ) افا نطصم نیباو یادت تیرهص و ترازو

 | تایف و ضمب
 هریاستاهیجوت ضعب و)یکیدلریو ترازو بتر هکبدادقم

 ی ورخهزکدهرقكنوب مه یاب ود
 نوامه یا ودتدوع

۱ 

 * ۱۱۹۳ هنس عیاق و +

 نارباثداوحو)هرصب ودادغب عیاقو



 نوامه تدالو ۰ 1

 یدنقا نیما دم مالسالا میش ل و ۷

 اشا لیلخ قبساردص تافو) ۰

 بصاو لزع ۸

 اشا دی هدنرادترادص واشا شر وردد مظعا ردص لزع ۱۹

 نواه طختروص) ۰.

 نارارفسنالعا ۳
 یغنیدنل وا ربا هب رانا ناجیابرذآینالعا كن ر فس ےع لہ راناخ ناجی ابر ذآ ۱۳۰ |

 ` ناجابرذآناناخلاوحا ٌةهيش) هت) هبرغ ۸

 تالیدبت ضعب و هلزا زعوق و)اشا قطصدادغب یلاولنق ۰

 یساقبا و بصن كیا رکنیھاش ۱

 ٭ ۱۱۹۱ هنسمیاقو ۱۳۲

 یکیدتیک هب هسورپ كناشاب نادوبق ۰

 یف وكن دنفا نماد قباس مالسالا عیش ۱۳۳

 تالیدب و تاهیج وت ضعب ودادغب بناجزا تسمرخدورو) هبیص ۶
 دنهبناحزا یجلبادورو ۵

 ها ۹

 تاعوقوضمب ولامردصیادگ بصنلزع ۷
 اشا شیورددحتافو ۸

 تالیدب و تاهیجوت ضعب و ناما عوقو ۹
 دادغب بناجردترصنوزوفعوقو ۱۲

 یدجنباهولادبعن دمع لاوحا . ۳
 ىسەصالخڭنەمانا وج نداد ور وندنسیلا و ماش ۱1

 هم 5

Eینشعیاقو  

 هجرت )تراعماتخ ۱۹

 یلاح هجرت ك ناخ یارکتلو د)م رق ثدا وح ۰
 لارنمماظن و عالق ر ۱5۱

 رایتبابراواعزماظن _.۲

 یدنع یموع ساجر اد هنناموقو عرق ۰ ۱۵۳ ||



 یکیدتنکه هیس ور لتر افسكناشابع رکلادبع )هب
 رعرهاطزا همانافعتساد ورو

 لاح هجرت كن دنفا نط صم هدا زیرد تایف و ضع وه رص هن زخ دورو

 یلاح ج رت كن دنفا دعس د هدا زا زریم

 4 ۵۹ هنسعیاق و $

 یلاح هجرت كنب دنفا فس و ینیما ان

 . یلاح هجرت كن دنفا هلل ادبع

 ی براش لیلخ
 بصا و لزع
 ارزوضءبترازوعفر
 اشا نام س ردم لتف

 ها

 المر ەاطد هدا زداماد نذ

 یسهلازا كنايتشاضعب

 اشادمعترازوعفر

 روا ر نادم رزان نوا
 هرباستاموق وو تصشم و ترادص لد ˆ

 هیسورریعسدورو
 یتروص نوب ام طخ نال و ارداصاباطخ هب یدنفا مالسالا جس

 نوامهتدالو

 آواره

 لتقف كرعرهاط ویتاف و كبهذلاوا

 یلوطانا شتفماشاب نایلستافو
 كي زیطصم و یدنفا نایلس نز

 < ۰ هنس عیاق و #۴

 لزع كنبدنفا یرس علس ییما هناسرت ) یساغلا كنرکسعدن ول
EE OFو  

 یتروصیوتفنالیرب و هن رغس مجک
 ' فئارلیععماباتکلا سرد زع) هیسوردن در فسدورو

 هر راس عیاقو و)یدنفا
 ج ا و



۰ e 

2 

 نر

 و« لوا دلج تسرهف :#

 موزل كح ران ع وا لام ( ردلماش ینهلاقمىكيا نوا همدع»

 ردهدنناس یسهدافو

 ردهدننابیماسقاو راوطا كلراتلود هیناب هلاقم

 ًادبم كن هيلع تلدو یسهبموعلاوحاكنهیمالسالود هثلا "هلاقم

 ردهدناب یروهظ

 ردهدنناس یرارتتساو روهظ كن هبلعتلود هعبار هلام

 نالوا ردق هیتاعلس رود نداد كنهیلع تلود هساخ هلاقم

 ۱ ردهدناب یسهفلتحم لاوحا

 نالوا ردق هننافوكناشاب دچا لضافندیاعلس رود هسداس "هلاقم

 ردهدنناب هيس تاعوقو

 هن رود كناشاب مها ریاداماد ندنناف و كناشا دجال ضاق هعب اس "هلاقم

 ردهدنای هنلتم لاوحا نالک هروهظ هصلک

 هروهظ ردق هننافو كناشاپ بغارندنروداشاپ هاربا هنما "لا
 ردهدنناب هفانحرا وطانالک

 هک هنس هنسزکس ناسکسزو كيندننام زاشاب بغار هعسان هلام
 ردهدنناب هبیجک تام وق ونالیروتک هروهظ
 كناموقو قج هلیزاب هرکصندنس هنسناسکسزو كب هرشاعهلاقم

 یسهکلذف كن هقاس تالاقم و یسهص الخ

 ردهدننام یسهیلصا طبا ورنالوا 4 هیلعتل ود كع رقرسشع هی داح ةلاقم

 دارطتسا

 ردهدنناب قیلأت و عج تیفیکكح رات وبشا مشعل

 هک ۱۱۸۸هنسمیاقوّهیش $

 هداعسلا رادیاغا.بتاک

 یتیدنل وا ننكنالم هللا دبع قج ر اتات

 هطاصمط ورشضعب ط وقس ورانات نادصاقدورو)
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